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جال���ت بخاط���ري مقارن���ة ب�سيطة بني امل����رح عندنا عربي���ًا، وعند 

نها لن تكون عادلة، واإمنا يجب  ن، لأ خ���ر عاملي���ًا. واملقارنة ل جتوز الآ الآ

غري���ق ونهاياته عندنا  وروبي عن���د الإ اأن تعق���د ب���ني بداي���ات امل����رح الأ

نح���ن – الع���رب - كي ن�س���ل اإىل مناق�سة مو�سوع ال�ساع���ة، اأي »العوملة«، 

غري���ق الحتف���ال باأعي���اد  اأراد الإ مناق�س���ة مو�سوعي���ة متزن���ة. ح���ني 

»ديرثامب« واأقاموا طقو�سًا لالحتفاء مبقدم ف�سل الربيع كل عام، كانوا 
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يجتمع���ون يف املدرج���ات احلجري���ة الكبرية، اأم���راء ونبالء وعامة ال�سعب مع���ًا، وي�سغون 

بانتب���اه اإىل م�رحيات اأ�سخيلو����س و�سوفوكلي�س ويوربيد�س الرتاجيدية، التي كانت تعيد 

رواي���ة اأ�ساطريهم ال�سعبية املعروف���ة: »اأوديب«، »اأجاك�س«، »اآغاممنون«، »اأنتيغون« و»الكرتا« 

وغريه���ا م���ن ال�سخ�سيات البطولية ال�سهرية، اأو كانوا يجتمع���ون لال�ستمتاع بكوميديات 

اأري�ستوف���ان الالذعة، مثل »ال�سفادع« و»ال�سح���اب« و»الطيور«، التي كانت ت�سخر من رموز 

وتقاليد بائدة مبهارة اإبداعية فريدة. مع الرومان، بداأت احل�سارة الغربية بالنحطاط 

بع���د اأن بلغ���ت ذروة �سطوته���ا الع�سكرية، ورغم ظهور �ساعر م�رح���ي تراجيدي كبري مثل 

عظم ا�ستقطبته حلبات  �سيني���كا، وموؤلف كوميدي بارع مثل بالوتو����س، فاإن الهتمام الأ

امل�سارع���ة الت���ي مل تكن تف���رق يف جاذبية �راعاتها الدموية بني م���ن ا�ستعبد من الب�ر، 

ومن اقتن�س من احليوانات الكا�رة.

يف معظم مهرجاناتنا الفنية العربية اليوم، �سواء مبنا�سبة اأعياد الربيع اأم ال�سيف اأم 

ال�ستقالل اأم التن�سيب، فاإن الحتفالت تعني الغناء والطرب والرق�س ال�سعبي اأي اإنها 

�ساطري الرتاثية  احتفالت تكاد تخلو كليًا من امل�سمون، وتناأى عن فن امل�رح وا�ستلهام الأ

ن املاليني تهدر من اأجل متع عابرة ومت�سابهة، ول  �سيل���ة. اإن���ه اأمر موؤ�سف، بالفعل، لأ الأ

تع���ر عن هم ثق���ايف ي�ستقطب اهتمام النا�س. حتى املهرجان���ات امل�رحية العربية بداأت 

تتال�س���ى، اأو يخب���و بريقها. كم���ا اختلط احلابل بالناب���ل يف مهرجانات عديدة مل حتمل 

كلمة »الغناء« عنوانًا، لكن الغناء كان عمودها الفقري، مقابل تقل�س �سديد وفقر مدقع 

نف�سنا، نحن العرب،  ننا لن ننتزع لأ يف جمال الفنون الدرامية. تلك هي اأوىل ماآ�سينا، لأ

مكان���ة واحرتام���ًا يف الع���امل، اإل ع���ن طريق ما ه���و درامي، يتكامل فيه املبن���ى مع املعنى، 

ليعر عن هوية وح�سارة اأمة عريقة ومعا�رة يف الوقت نف�سه.

اأ�سبحت »العوملة« مع اأواخر القرن الع�رين وبدايات القرن احلادي والع�رين واقعًا 

راهن���ًا، بحي���ث ل ميك���ن نفيها اأو جتاهله���ا، واإل كنا مثل النعامة الت���ي تخفي راأ�سها يف 

الرم���ال اتق���اًء للخط���ر. واحلق يق���ال، اإن اأمم���ًا عريقة الثقاف���ة يف اأوروب���ة نف�سها، مثل 
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مريكي���ة، خا�س���ة ال�سعبي منها  نذار م���ن هيمنة الثقاف���ة الأ فرن�س���ا، قرع���ت اأجرا����س الإ

كرث انت�سارا و�سيادةً، كالك���ول واجلين�ز والهامرغر واملو�سيقى الريفية واأفالم  برموزه���ا الأ

ك�س���ن البولي�سي���ة والفانتازي���ا الف�سائي���ة الهوليوودي���ة وامليوزي���كال امل�رح���ي. تكمن  الأ

املفارق���ة يف اأن امل����رح خا�س���ة، والثقاف���ة والفنون عامة، تن�س���د جميعًا »العاملي���ة«، �سواء 

جنبي  غراق يف املحلية –كم���ا كان القول ال�سائد– اأو عن طريق جماراة الأ ع���ن طريق الإ

�سكال والتيارات املحدثة. ولكن ثمة فوارق  نف�س���ه ع���ن طريق التاأثر واملحاكاة يف تبني الأ

جوهري���ة بني »العاملي���ة« Universality و»العومل���ة« Globalization، ولعل الفارق 

داب والفنون التي متتلك جواز �سفر عليه التاأ�سريات  ن�سانية يف الآ الرئي�سي هو النزعة الإ

ال�ساحل���ة لدخ���ول اأية ثقافة دون التوقف عند احل���دود اجلغرافية اأو الزمانية، وبذلك 

�سا�سية للخلود  �سباب الأ ن�ساين« Humanitarian ه���و اأحد الأ ن�ستطي���ع القول اإن »الإ

بداعية. فاخلطر، يف الواقع، ل ياأتي من »العوملة« بحد ذاتها، بل من  عمال الإ املن�سود لالأ

احتمالت تاأثري تطرفها يف الغزو الثقايف وال�ست�سالم احل�ساري معًا، بحيث ي�سود العامل 

النم���وذج الواحد، متا�سيًا م���ع هيمنة القطب الواحد يف ال�سيا�س���ة والقت�ساد يف اأعقاب 

مانة نقول ونقر: لي�س هذا ه���دف املبدعني الكبار ال�رفاء،  انته���اء احلرب الب���اردة. ولالأ

خ�س يف انكلرتا وفرن�س���ا واأملانيا. وكما  مريكي���ة، ولكن بالأ حت���ى يف الولي���ات املتحدة الأ

ن�سان الطيب  ملاين الرتاث ال�سيني يف بع�س م�رحياته، مثل »الإ ا�ستلهم برتولد بر�ست الأ

آرتو الفرن�سي رق�سات جزيرة  من �ست�سوان« و»دائرة الطبا�سري القوقازية«، وا�ستلهم اأنتونني ا

ندوني�سي���ة للمقارن���ة بني امل����رح والطاعون يف كتابه ال�سه���ري »امل�رح وقرينه«،  »ب���ايل« الأ

جن���د خمرج���ًا معا�رًا ذائع ال�سيت مث���ل بيرت بروك الريطاين ال���ذي يعي�س ويعمل يف 

فريقية، وتارة  �ساط���ري ال�سعبية الأ باري����س ي�ستلهم ت���ارة »منطق الطري« الفار�سي، وتارة الأ

اأخرى »املهابهاراتا« الهندية، يف عرو�س م�رحية معا�رة جابت العامل اأجمع. 

م�سكل���ة »العوملة« يف امل�رح ماثلة، بالتاأكيد، من خالل حتول الفرق امل�رحية الكرى 

وىل يف العامل، لحظت  اإىل الهتم���ام مبا يجتذب ال�سياح. فف���ي لندن، عا�سمة امل�رح الأ
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رثر ميلر،  مريكية، �سواء لتني�سي وليامز اأم لآ خرية ازدياد عدد امل�رحيات الأ يف زيارتي الأ

ف�س���اًل ع���ن ظاه���رة اقتبا�س اأف���الم �سينمائية �سهرية ب�س���كل عرو�س غنائي���ة راق�سة، مثل 

»الغناء حتت املطر« و»انفخ يف وجه الريح«. واأعزو ال�سبب اإىل اأن معظم حركة ال�سياحة 

مريكي اأمر معروف  يف بريطانيا اأمريكية اجلن�سية واملن�ساأ، كما اأن التثاقف الريطاين/الأ

نكليز الذين نالوا  وماأل���وف، ي���رتاوح بني اأ�سعار ت. �س. اإليوت، و�سوًل اإىل اأداء املمثلني الإ

و�سكار.. من لورن�س اأوليفييه اإىل مايكل كني واأنتوين هوبكنز.  الأ

قد تكون الو�سائل املعلوماتية املتطورة، اإذا اأح�سنا )نحن العرب(  ه�سمها وا�ستخدامها، 

�سبيلنا اإىل ن�ر ثقافتنا يف العامل، لتواكب بقية الثقافات. لكننا اإن اأهملنا خو�س معركة 

التواج���د العامل���ي، �ستنغل���ق ثقافتنا عل���ى نف�سها، ون���زداد حملية بحيث نفق���د مواقعنا 

خذ  املرج���وة عل���ى خارطة العامل والع����ر. والعوملة تعني من جانب التب���ادل الثقايف، الأ

والعط���اء، احل���وار والتثاق���ف. ومنذ ع����ر املاأمون ن�سط���ت حركة الرتجم���ة اإىل العربية 

ث���ار الغ���رب، وهو اأم���ر مل يتوقف يف عوا�س���م الثقافة العربية الك���رى كالقاهرة وبغداد  لآ

دبي���ة والنقدية والفني���ة من املحي���ط اإىل اخلليج عن  ثار الأ ودم�س���ق وب���ريوت، لت�س���ع الآ

طريق دور الن�ر احلكومية واخلا�سة. ولكننا، �سواء على �سعيد امل�رح وتبادل العرو�س 

جنبية احلية  الفني���ة اأم عل���ى �سعيد ترجمة رواياتن���ا وق�س�سنا واأ�سعارنا اإىل اللغ���ات الأ

ون�ره���ا وتداوله���ا عل���ى اأو�سع نط���اق، ما زلنا يف حاج���ة اإىل جهود م�ساعف���ة. اإن عديدًا 

مم���ا يرتج���م من روايات واأ�سعار يرتجم بدافع اإر�ساء الذوق الغربي، لي�س اإل، فدور الن�ر 

ت�سعى ملا هو »غريب« Exotic ولي�س ملا هو اأ�سيل ومعررّ عن ثقافة كل اأمة. وكثريًا ما مت 

وروبية ال�رقية، كالرو�سية  دبية العربي���ة التي ترجمت اإىل اللغات الأ عمال الأ اختي���ار الأ

دب���ي املو�سوعي. لكن  والبلغاري���ة، باملعي���ار ال�سيا�سي اأو الر�سم���ي، ولي�س مبعيار الثقل الأ

هن���اك ا�ستثناءات، بالطبع، منها اأعمال جنيب حمفوظ، توفيق احلكيم، يو�سف اإدري�س، 

غ���ادة ال�سم���ان، جرا اإبراهيم جرا، جمال الغيطاين، به���اء طاهر، اأدوني�س، البياتي، نزار 

قباين وحممود دروي�س. 
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خالل املهرجانات امل�رحية العاملية العديدة التي ح�رت، لحظت بكل اأ�سى اأن عدد 

حيان، كنت  الفرق امل�رحية العربية �سئيل للغاية، اإن وجدت فرق اأ�ساًل. ويف كثري من الأ

اأفاج���اأ كم���ا حدث يف اإحدى دورات »مهرجان اإدنره« اأن الفرقة التي مثلت املغرب العريق 

باأعماله امل�رحية من الطيب ال�سديقي اإىل عبد الكرمي بور�سيد، باأم�سية طبول اأفريقية 

فق���ط! اأم���ا يف »مهرجان اأفيني���ون«، فمن املحزن اأن امل�س���اركات العربية من م�ر و�سورية 

واملغرب مل تتعد عرو�س ال�سوارع وال�ساحات، ومل حتظ باهتمام يذكر اأو ت�سلط عليها مبا 

قل، هو »مهرجان  ت�ستحق اأية اأ�سواء. اأقول هذا رغم وجود مهرجان عاملي ن�سيط على الأ

القاهرة الدويل للم�رح التجريبي« الذي اأم�سى دزينة من ال�سنني وهو يحاول التاأكيد 

دب واأكرث، ي�سكل  عل���ى عومل���ة امل�رح عر جتاربه اجلديدة املجددة. يف امل�رح، رمبا مثل الأ

�سلوب حاجزًا قبل حاجز اللغة. ويف بلجيكا، كانت الفرقة ال�سورية الوحيدة  امل�سمون والأ

التي ا�ست�سافها م�رح كبري هي فرقة للغناء ال�سويف بقيادة حمزة �سكور، ي�ساحبها اأداء 

ن جزءًا ل ي�ستهان به من التب���ادل الثقايف والفني ياأخذ بعني  امليلوي���ة. ه���ذا طبيعي، لأ

العتب���ار املقت�سي���ات التجارية والدعائي���ة، اأي »الغرائبي« يف ثقاف���ة �سعب من ال�سعوب. 

ولكنن���ا ن�ستطي���ع ب�سيء من اجلهد واملال وح�س���ن التخطيط اأن نعمل على ن�ر ثقافتنا 

ن النفتاح طال خمتلف ثقافات العامل،  ن بكثري يف ع�ر العوملة، لأ وفنوننا اأف�سل من الآ

�سبانية  مريكي ال�ستئثار والهيمنة. وهاهي ذي فرقة »غلوبو« الإ رغ���م حماولة القطب الأ

ال�سهرية تعيد اإنتاج م�رحية »زنوبيا« لكالدرون دي لباركا، وتقبل فرق اأخرى على اإنتاج 

حكاي���ات م���ن »األف ليل���ة وليلة«، كم���ا فعلت فرقة »�سريم���ان« مبدينة كاردي���ف يف الويلز 

حني اأنتجت اقتبا�سي »ليايل �سهريار« عام ���3 باإخراج توليته بنف�سي. وهناك اأكرث من 

ن�سخة م�رحية يف باري�س ا�ستلهمت عن ملحمة »غلغام�س«. اإن جمرد الحتفاء العربي 

آثارنا امل�رحية  عمال بدعمها ماديًا ومعنوي���ًا، اإىل جانب ترجمة وت�سويق ا مبث���ل هذه الأ

�س »العومل���ة« لت�سبح فر�سًا منتط���ي متنها، ونعر من  وال�سعري���ة والنرثي���ة، ميك���ن اأن يرورّ

ن نك���ف عن اعتبار »العوملة« اأ�سبه بتنني خرايف يفزعنا وي�سلنا  وان لأ آن الأ بل���د اإىل اآخر. ا
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ع���ن العم���ل. �سحي���ح اأن خطر العومل���ة ل ميكن نفيه اأو جتاهله كلي���ًا، لكنه خطر ميكن 

مواجهته ببع�س التب�ر والتخطيط، بل يجب مواجهته وحتديه مبثل و�سائله التقنية، 

ن امل�سمون امل�ساغ مبهارة �سكلية لئقة ل بد اأن يجد لنف�سه اخرتاقًا، اإذا اأح�سنت الدول  لأ

هداف دعائية راهنة  اإي�سال اأ�سوات مبدعيها املوهوبني، لغر�س ح�ساري بحت، ولي�س لأ

ن�سانية«، هو مرر  ووقتي���ة. اإن اخلل���ود، الذي اأ�رنا اإليه حني حتدثنا عن »العاملي���ة« و»الإ

يجابي، ويقلل  دب���ي والفني بني ال�سعوب، وهو ما يك�سب »العوملة« طابعها الإ التثاق���ف الأ

م���ن خماط���ر مالحمها ال�سلبية املنغلقة على كري���اء القوة الوهمي الزائف عند القطب 

الواحد، كائنًا من كان ذلك القطب. لقد كانت العوملة منذ القدمي، و�ستبقى، واإن تغريت 

�سالم دينًا،  يام، كان الع���رب دعاة عوملة حني اتخ���ذوا الإ اأ�سكاله���ا وتط���ورت. ويوم���ًا من الأ

ندل�س. وقبل عقود قليلة من  وقام���وا بالفتوح���ات الكرى، واأن�سوؤوا اإمراطوريته���م يف الأ

ممية« لت�سدير ثقافته  الزمن، كان الحتاد ال�سوفييتي يقود حملة العوملة حتت �سعار »الأ

ه���و ع���ر حركة ترجمة وا�سع���ة اإىل لغات العامل، �سملت العربي���ة بوجه خا�س. وب�سيء من 

لفي���ة الثالثة، ميكننا نح���ن – العرب - اأن نقلب �سح���ر العوملة على  ال���ذكاء الي���وم يف الأ

ال�ساح���ر، واأن نخ���رتق م���ن خالل الو�سيلة الت���ي اخرتعها الغرب، الع���امل باأ�ره، فنعر عن 

هويتنا واأ�سالتنا ومهارتنا وجدارتنا وعدالة ق�سايانا ال�سيا�سية.

¥µ
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اجلمع  اأي��ام  ال�صاحلية  �صارع  يف  تعر�ض  التي  امل�صتعملة،  ر�صفة  الأ كتب 

عياد، اأتاحت يل فر�صة احل�ص�ل على جمم�عة مهمة من م�ؤلفات املفكر  والأ

ن�صان  الإ امل�رصي زكي جنيب حمم�د )1905-1993(، هذا  العربي  والفيل�ص�ف 

دب والفل�صفة  الذي اأثرى املكتبة العربية مبا يزيد عن �صتني كتابًا يف �صن�ف الأ

والرتجمة  وال���رتاث  النف�ض  وعلم  اجلمال  وعلم  والرتب�ية  الذاتية  وال�صرية 

والدرا�صات النقدية وامل�صتقبلية وغريها، وكان يف كل ما كتب ودر�ض ونقد عاملًا 

\ \ \ \ \ \

زكي جنيب حممود
دبـــاء فيل�ســـــوف الأ
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دباء، و�أديب  ومفكرً� ومو�سوعيًا و�أديبًا، مما جعل �لنقاد يطلقون عليه لقب »فيل�سوف �لأ

دب، وكان قريبًا من فهم �لنا�س، و��ستطاع تقدمي �أع�رس  نه مزج �لفل�سفة بالأ �لفال�سفة« لأ

وقام  �لعاديني،  �لقّر�ء  متناول  يف  وجعلها  م�رسقة،  �أدبية  عبار�ت  يف  و�أعقدها  فكار  �لأ

باإخر�ج �لفل�سفة من بطون �لكتب، و�أروقة �ملعاهد و�جلامعات لتوؤدي دورها يف �حلياة، 

دبية و�لفل�سفية ترفد �لثقافة �لعربية  خرية- تيار�ته �لفكرية و�لأ وبقيت –حتى �أيامه �لأ

بكل ما هو جديد وم�رسق ومعا�رس..

لقد طالب زكي جنيب حممود يف جممل در��ساته وموؤلفاته ومقالته بتجديد �لفكر 

ود�فع عن  �لع�رس،  و�لقيام بو�سع ثقافتنا يف مو�جهة  �لعقلية،  �لعربي، ونقد حياتنا 

يف  �ملنطقية  و�لو�سعية  �لنقد،  وفل�سفة  �ملعرفة،  نظرية  يف  وبحث  و�ملثقفني،  �لثقافة 

�لوطن �لعربي، وم�سكالت �لرت�ث وطرق �حلفاظ عليه، و�ل�ستفادة منه يف �حلفاظ على 

�لهوية..

�لقرن  �لعربي يف  �لفكر  �أعللالم  �أبللرز  �أحللد  �لللذي يعد بجد�رة  �لكبري  ويللرى مفكرنا 

�لع�رسين �أن م�سكالتنا �لكربى تنبع من غياب �لنظرة �لعلمية يف حياتنا �لعامة، ومن 

فقر يف »�ملعرفة«.. فقر يلفت �لنظر، فحياة �لنا�س ل ت�ستقيم بالعلوم وحدها، وما يقوم 

على �لعلوم من �سناعة وزر�عة وجتارة وغريها.. بل لبد لها كذلك من »معلومات« عن 

حقائق �لدنيا �ملحيطة بنا، فيكون �لفرد من متو�سط �لنا�س على علم بالجتاهات �لعامة 

�لعامة  بالتيار�ت  وعلى علم  بها على وجه �خل�سو�س،  نتاأثر  �لتي  �لبالد  �سيا�سات  يف 

يف �لنظم �لقت�سادية و�لفكرية، وعلى علم تقريبلي مبا يتجه به �لعامل نحو �لتغيري، 

ن�سان  و�ساع �حل�سارية �لقائمة، وعلى وعي بحقوق �لإ وعلى علم باأوجه �ل�سعف يف �لأ

�لعلمية  بالتخ�س�سات  لها  �ساأن  ل  فكل هذه �جلو�نب  وهكذ�..  قللل،  �لأ �سا�سية على  �لأ

�إذ  �لعادي،  �ملو�طن  عند  �لوعي  بدرجة  �ل�ساأن  كل  �ل�ساأن،  لها  لكن  و�حلرفية،  و�ملهنية 

يكت�سب بها قدرة على �لنقد �لذ�تي، وقدرة على ممار�سة �لدميقر�طية، ممار�سة و�عية.

❁    ❁    ❁

ز�لت  ما  �أنها  جازمًا،  �أعتقد  �لتي  �لر�ئعة،  طروحاته  يف  حممود  جنيب  زكي  يرى 

�سلب  �أن  �أجيالنا..  ومن  �سنو�تنا،  من  �لقادم  يف  و�لنقا�س  للتد�ول  �ساحلة  و�ستبقى 

�أو  �لتاريخ  »تاريخ« طال  �أي ل بد من  �لتاريخ،  ن�سان عرب  �لإ �لهوية هو ما ي�سمد من 
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ق�ر، لتكون هناك هوية ما، نعم لبد من حلظات تتواىل على مررّ الزمن، لنعرف منها 

اأن �سيئًا مما كان قائمًا يف حلظة ما�سية، مازال قائمًا يف حلظة حا�رة، كي يتاح لنا 

اإل  اإنه ل هوية  اأو �سمات، وميكن القول  القول بوجود هوية �سمدت فيها �سمة معينة 

اإذا �سمدت عنا�ر بعينها من ما�سٍ اإىل حا�ر، تكون مبنزلة الهيكل الذي يقام عليه 

البناء، ومثال ذلك قارب البحار الذي اأخذ ي�ستبدل باألواحه اخل�سبية املهرتئة األواحًا 

جديدة، فبقي الهيكل واح��دًا، وبالتايل بقيت للقارب هويته على رغم ماقد تغريرّ من 

مة الواحدة.. نا�س يذهبون ونا�س يجيئون، لكن هيكل  اأجزائه، فكذلك يكون وجود الأ

فتبقى  �سا�سية،  الأ �سماته  يف  واحد  هيكل  الجتماعية  احلياة  عليها  تقام  التي  القيم 

مة �سامدة بهويتها على مررّ الزمن، ولكن حذار اأن تقع يف غلطة يقع فيها كثريون،  الأ

فتفهم من ثبات الهيكل القيمي ثباتًا يف �سور ال�سلوك بني املا�سي واحلا�ر، فالقيم 

معايري نقي�س بها ما نقي�سه، ولي�ست هي نف�سها ال�سيء الذي يقا�س، �ساأنها يف ذلك »املرت« 

امليزان،  ثبات  اأو  املرت  فثبات  ثقال،  الأ تقدير  يف  »امليزان«  اأو  املكانية،  بعاد  الأ قيا�س  يف 

ليعني ثبات ما يقا�س بهما اأو يوزن، فقد يكون ال�سيء املقا�س باملرت جدارًا اأو ثوبًا من 

القما�س اأو قامة اإن�سان، وكذلك يف امليزان وما يزن.

ل اإلغاء الزمن، اأو تقطفه لنا كفاكهة، اأو ت�سعنا على  كتب زكي جنيب حممود تتكفرّ

ف عبقها اخلفي،  حدود املطلق، جميعها لها �سذاها ونب�سها، ومن تواتر ال�سنوات يتكثرّ

كل  لدى  براعمه  تتفتح  ومتجدد  را�سخ  كال�سجر،  اأكرثها  القراءة،  ع�ساق  يت�سهاه  الذي 

قراءة، وتبقى ن�رة كالربيع، مباركة كخبز البذور، تلهمنا �سنن البقاء، كلماتها ت�ري 

فينا كلقاح خم�سب..

م��ة  الأ ت�سود  باأنه حالة  نزعم  ال��ذي  القلق  ج��ذور  »اجل���ذور«  كتاباته عن  يبحث يف 

ة يكمن يف بعد امل�سافة  العربية يف حياتنا الراهنة.. �سيا�سة وفكرًا و�سعورًا، وموطن العلرّ

على« يف املواطن العربي، و�سبب ذلك اأن اجلانب الفكري قد  نا الأ نا« و»الأ الفارقة بني »الأ

مر اإىل �سحالة من ننعتهم ب�»املفكرين«  �سعف يف نفو�سنا، وفرت يف �سلوكنا، ورمبا يعود الأ

وهذه ال�سحالة ن�ساأت عن اأكرث من �سبب واحد، فهناك الظروف الجتماعية وال�سيا�سية 

آمنًا هادئًا  التي مالت بالنا�س نحو رف�س ع�رهم، هروبًا اإىل املا�سي ليختاروا منه ركنًا ا

قوياء الذين هم اأعداوؤهم وم�ستعمروهم، والقاب�سون على  ل يتعر�سون فيه لعواطف الأ
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رقابهم بقوة العلم اأوًل، وقوة املال التي ترتبت على نتائج العلم ثانيًا، وقوة ال�سالح التي 

نتجت عنهما معًا، وبديهي اأن الهارب من ع�ره حمتميًا مبا�سيه، م�سطر اإىل اجرتار 

ة،  فكار« مب�سموناتها التي كانت لها يف ع�ر م�سى، والتي ل بد بال�رورة احلتميرّ »الأ

اأن تكون اأقل غنى يف تف�سيالتها مما هي عليه اليوم..

❁    ❁    ❁

��ة، ومن  اأح��ادي��ث وك��ت��اب��ات زك��ي جنيب حممود م�ستخرجة م��ن حل��م اخل��رة احل��يرّ

وىل،  اأع�سابها التي طاملا ارتع�ست، وخا�سة عندما يكتب عن الفكر العربي يف ع�سوره الأ

حيث كان للعلماء واملفكرين ما يثري العجب، من جلد، و�سر و�سدق واإخال�س وزهد، اإل 

عن احلقيقة العلمية التي يتعقبونها يف خمابئها، اأو اإن �سئت اخت�سارًا لعظمة هوؤلء 

قدمني، فقل اإنهم ليبهروننا مبا حملته اأفئدتهم من »�سمري علمي« ل  العلماء من الأ

يخلي بينهم وبني الراحة �سبياًل، حتى يبلغوا ماآربهم البعيدة..

دباء« ي�سارك القارئ احلوار ال�سامت مع ما يقروؤه، اأو يكتبه، �ريطة   »فيل�سوف الأ

اأن يكون هذا القارئ قد بلغ من الن�سج ومن التح�سيل درجة يتكافاأ بها مع مثل ذلك 

دب، دعونا ن�ستمع اإليه يقول: »لي�س يف حياتي اأروع  احلوار مع عمالقة الفكر والعلم والأ

اأكتب  التي  ال�ساعة،  الفكر، وقد كانت تلك  اأق�سيها مع عمالق من عمالقة  �ساعة  من 

مام اأبي حامد الغزايل، يف كتابه »املنقذ من  روي لك نباأها، �ساعة ق�سيتها مع الإ ن لأ الآ

مام العظيم فيما قال عن  ال�سالل« معاودًا لقراءة بع�س �سفحاته، وهنا وقفت مع الإ

خرية، قد  م�سادر املعرفة، ودرجاتها املت�ساعدة نحو اليقني، ويف ظني اأن هذه القراءة الأ

كت عندي اأفكارًا، ل اأح�سبها قد وردت اإىل ذهني يف القراءات ال�سابقة جميعًا، فبعد  حررّ

خذ عما يتناقله النا�س عن �سيء  اأن بني الغزايل لقارئه اأن اأ�سعف م�سادر املعرفة، هو الأ

معني، دون اأن يكون ال�سامع قد راأى هو ذلك ال�سيء بعينه، اإذا كان مرئيًا اأو اأن ي�سمع 

اأن ي�سع  بعد  الغزايل،  م��ام  الإ اإن  اأقول  باأمر م�سموع،  مر متعلقًا  الأ كان  اإذا  باأذنيه  هو 

م�سدر »التواتر« يف مكانه، ومكانه هو الدرجة الدنيا من درجات ال�سلم املعريف، ينتقل 

اإىل الدرجة التي تعلوها، وهي احلوا�س، من �سمع وب�ر وغريهما، حيث ي�ساهد املتلقي 

ما كان قد �سمع عنه فيما يتناوله النا�س، بحيث يرى هو، اأو ي�سمع هو، لياأخذ علمه من 

خرون، ثم ينتقل الغزايل بعد ذلك  ينبوعه املبا�ر، ل منقوًل عن روايات يرويها عنه الآ
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على بعد احلوا�س وهي »العقل« يف ا�ستدللته وبراهينه، ثم يلجاأ بعد  اإىل الدرجة الأ

العقل اإىل »النور« الذي يقذفه اهلل يف »القلوب«.

فكار  لقد و�سع زكي جنيب حممود قارئه، فيما كتبه الغزايل عن درجات املعرفة، والأ

فكار النرية، وينطلق منها لقراءة جديدة مت�س حياتنا  التي تثريها يف النف�س هذه الأ

نها قد  ال�سواب، لأ اأن العتماد على »احلوا�س« غري ماأمون  الثقافية احلا�رة، فوجد 

مور، والقيام  �سياء على غري حقيقتها، وهنا يطالب بحقائق الأ ت�سلل، فتقدم لنا �سور الأ

»العقل«  يكون  التي  و»امل��ق��ولت«  املحررة،  دل��ة  الأ عن  والك�سف  ولية،  الأ العلوم  برتتيب 

مببادئه الفطرية م�سدرها، واأن كل دليل يتحتم عليه اأن يقام على اأوليات العقل..

❁    ❁    ❁

احتلت قيم الرتاث، يف كتابات زكي جنيب حممود، مكانة كبرية، يدعونا من خاللها 

نف�سنا طريقًا جنمع فيه بني القدمي واجلديد، وبني املوروث واملعا�ر.. قد  اأن نلتم�س لأ

ي�سهل على بع�سنا –اأحيانًا- اأن يطالبوا ال�ساعر يف يومنا هذا، اأن ينظم على غرار ما 

م�س  قدمون، اأو اأن يحكم القا�سي يف النا�س مبا كان يحكم به ق�ساة الأ نظم ال�سعراء الأ

البعيد، ولكن ماذا ع�ساهم اأن يقولوا يف علماء اليوم وبني اأيديهم من امل�سائل والتجارب 

مامل يحلم به اأحد من ال�سابقني، حتى الذين عا�سوا منهم قبل عقود زمنية قريبة..

ن��رثًا، حتى  اأو  �سعرًا،  �سيغت  لفظية،  مركبات  كلها  لي�ست  –اليوم-  النا�س  حياة  اإن 

األ�سنتهم مبثل ما حتركت  اأو  اأقالمهم  باأن يحركوا  اأن نطالب املعا�رين  ي�سهل علينا 

واملخترات،  املعامل  يف  جتري  علمية  اأبحاث  احلياة  بل  واأق��الم،  األ�سنة  القدماء  عند 

ونظم  التعليم،  يف  نظم  واحلياة  امل�سانع،  يف  وعجالتها  ترو�سها  تدور  مكنات  واحلياة 

نقل  واحلياة  و�سواريخ،  طائرات  واحلياة  وتوزيعها،  ال�سلع  اإنتاج  يف  ونظم  دارة،  الإ يف 

ع�ساء من بدن اإىل بدن، واحلياة ا�ستزراع ال�سحراء، بل هي ا�ستزراع للهواء و�سطح  لالأ

مثلة باملئات، لنقول ماذا هي حياة  املاء، واإن طريق القول ليطول بنا، لو اأخذنا ن�رد الأ

م باأن حياة الع�ر ميكن اأن ت�سبرّ بحذافريها يف  اليوم؟ فكيف يجوز للواهم اأن يتوهرّ

قوالب ال�سالفني؟

ي�ري يف  اإحياًء  املا�سي،  اإحياء  به، هو مفهوم  املطالبة  الذي يجب  الرتاث  مفهوم 

احلياة املعا�رة، على نحو يجعلها حماكاة يف »الجت��اه« ل يف خطوات ال�سري، حماكاة 
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ما  تف�سيالت  »النظرة« ل يف  ها، حماكاة يف  واأ�ساليب حلرّ امل�سكالت  »املوقف« لم��ادة  يف 

كان  كما  اأ�سيل،  هو  ملا  مبدعًا  اجلديد  العربي  يكون  اأن  الب�ر، حماكاة يف  عليه  يقع 

اأ�سالفه يبدعون، دون اأن تكون الثمرة امل�ستحدثة على يدي العربي اجلديد، هي نف�سها 

الثمرة التي ا�ستحدثها العربي القدمي، حماكاة يف القيم التي يقا�س عليها ما ي�سح 

قدمني »قيمة« عا�سوا بها، ونريد  ومال ي�سح.. وهكذا تكون حالنا اإذا ما ا�ستعرنا من الأ

الذي ندير  املجال  واإياهم، هو  الذي نختلف فيه  بها مثلهم، لكن  اأن نعي�س  –اليوم- 
اأن ن�ستعريها حلياتنا املعا�رة،  امل�ستعارة، والقيم كثرية التي ميكن  عليه تلك القيمة 

لتكون هي احللقة الرابطة بني ما�سٍ وحا�ر..

وىل اأن ن�سع اأ�سابعنا على مفتاح الع�ر، ول نخدع اأنف�سنا مبا نحن فيه،  اخلطوة الأ

وج، ول نخلط بني ما هو جمد قدمي، وبني  نا قد بلغنا الأ م، اأو نوهم النا�س، اأنرّ فنتوهرّ

ما كان ينبغي اأن يكون جمدًا جديدًا.. علينا اأن نبحث يف ع�رنا احلايل عن »مفتاحه« 

لرنى اإذا كان يف اأيدينا، اأم هو �سيء مل يدخل عقولنا بعد.. املفتاح هو اأن البلدان الرائدة 

يف ح�سارة الع�ر وثقافته، قد ا�ستبدلت بالطريقة القدمية يف قراءة الكون وكائناته، 

ن�سان يف  اأقتل لالإ طريقة جديدة فكان ما كان من نتائج ل تقع حتت احل�ر، ولي�س 

موقفه الثقايف واحل�ساري، من اأن يحاكي مرحلة تاريخية �سبقت املرحلة التي يعي�س 

فيها، حماكاة تف�سيلية حرفًا بحرف وفعاًل بفعل، والوقوف عند تكرار ماقد �سبق، نذير 

بال�سعف، ورمبا انتهى ال�سعف باحل�سارة املحاكية ل�سوابقها اإىل الفناء، حتى لو كانت 

�سورته  اإذا جمدت  نف�سه  الكمال  ذلك  ن  لأ كمالها يف حينها،  بلغت  قد  ال�سوابق  تلك 

املا�سي هو  �سالح يف معارك  واأكمل  �سالحها،  فلكل معركة  النق�سان،  انقلب �ربًا من 

اأعجز �سالح يف معارك اليوم.

¥µ
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يف خ�سائ�ص اللغة ال�سومرية.

أنها  �لن�سو�ص �ل�س������ومرية لغة مدونة باخلط �مل�سماري وهي �أحادية كما �

يف �أ�س������لها كتابة ت�س������ويرية. �أي �إن �سورة �ل�س������يء تدل عليه نر�سم ع�سفور�ً 

أو نر�س������م �س������مكة لنقول �س������مكة ونر�سم جنمة لندل على  لنقول: هذ� طائر. �

لوهية.  أو، وفيما بعد، على �لأ �ل�سماء �

وهكذ�..

�ساعر وباحث �سوري. باري�س. ❁❁

ò

درا�سات وخمتارات من ال�سعر ال�سومري

لف الثالث ق.م يف الأ

د. فايز مقد�سي

❁
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ث������م تط������ورت �لعالم������ات لت�ص������ر �أكرث 

جتريدية. ف�ص������ارت �لعالم������ة �لو�حدة تدل 

على �أكرث مما تر�ص������مه وذلك باإ�صافة بع�ض 

�لعالمات �ل�ص������غرة لتنويع �ل�صوت �لو�حد. 

مثل /كا- كو- كي/. �أو /دو/ �لتي ميكن �أن 

تلفظ ب�15 ت�صويتاً خمتلفاً يف كل مرة يعطي 

أو ن�ص������ع كلم������ة �أمام �لعبارة  داللة خمتلفة. �

لنحدد معنى �ل�ص������يء �ملق�ص������ود. في�ص������ر 

بو�صع �لعالمة �مل�ص������مارية �أن تدل على �أكرث 

من �صيء بو�صاطة �لكلمة �لتي ت�صبق �ال�صم. 

وعلى �ص������بيل �ملثال فقد كان �لكتبة ي�صعون 

كلم������ة /دين- ج������ر- Din- Gir/ للداللة 

لوهي������ة. )تلفظ �جلي������م م�رصية(.  عل������ى �الأ

أو Kur كور/  � Ki -أو ي�ص������عون كلمة /ك������ي �

أو �لبلد. فيكتبون مثاًل  للدالل������ة على �ملدينة �

��صم مدينة ماري �لقدمية: ماري + كي( فال 

ميكن عندئ������ذ �أن نفهم من /ماري/ �ص������وى 

أو �إقليم. �أو  أو �أر�ض � أنه������ا مدينة �أو مملك������ة � �

أة �جلن�ص������ي وي�صيفون  ير�ص������مون ع�صو �ملر�

أة  �إليه ر�صم قمم �جلبال في�صر �ملعنى )�مر�

أو قينه( حيث كان يتم �ص������بي �لعبيد  عب������ده �

أردنا �أن نكتب  من بني �ص������كان �جلبال. فاإذ� �

أو �صيدة( فن�صيف يف هذه  أو ربة � آلهة � كلمة )�

�حلالة �صورة �لنجمة. في�صر �ملعنى �ل�صيدة 

أو �ل�صماوية. �جلليلة �

و�جل������ذر �ل�ص������ومري �لقدمي ه������و جذر 

ثاب������ت اليتغري ولي�س له ح������االت اإعرابية اإاّل 

فيم������ا ندر. ف������اإذا اأخذنا فع������ل اأو جذر  )دو 

Du( كمثال فهو ح�س������ب اجلمل������ة ميكن اأن 
يكون جذراً وفاعاًل ومفعوالً به. ومثاٌل على 

ذل������ك جملة )مو-دو/ Mu-du( فهي تعني 

أو بنى( ويكفي تبديل  أو �سّيد ا )فعل اأو �سنع ا

ت�س������ويت )دو( لي�سري املعنى )بُني- اأو �سنع 

Mu-  -أو )مو-نا-ين-دو ل������ه اأو من اأجله( ا

أو بناء.(. na-ni-du( هنا مت ت�سييد ا
واإىل القارئ ن�س بناء �رصح ديني باللغة 

ال�سومرية:

)دين- جري /نني/ -جري- �سو/ اأور- �ساج-

كالج-جا-دين-جري-اإن-ليل-ال-لوج������ال-

جوديا-اإن-�سي-الجا�س-كي-كيه-ي-نينو- 

اأن-زو-مو�سني-باب-بار-را-ين-مو-نا-دو(

ل�سب���ط  الالتين���ي  باحل���رف  الن����س 

اللفظ:

Din-gir-nin-gir-su-Girsu-ur-
sag-kalag-ga-Din-gir-en-lil-
lq-lugal-a-ni-Gu-de-a-

En-si lagash-ki-ke-ninnu-an-zu-
Mushen-babbar-ra-ni-Mu-
nu-du

التعريب احلريف:

لوهية( �س������يد مدينة  دين-جري)رم������ز االأ

)الجا�س(
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لوهية( للرب )اإنل-يل(  دين-جري)رمز االأ

اأحد الثالوث املقد�س يف �سومر/

امللك اجلبار )جوديا(/ملك الجا�س.

بي�س )ا�سم الطائر( امللقب ب�)اأن/زو( االأ

أقام ل������ه، )ال�س������مري /اأين/ ي������دل على  ا

)اإنليل(، هذا ال�رصح.

دبي: التعريف االأ

امللك اجلبار /جوديا/ ملك الجا�س

أو بنى هذا ال�رصح أقام ا ا

لربه اإنليل.

هذا الن�س يعطي فكرة عن تركيب اللغة 

ال�س������ومرية من اجلانب النح������وي. ونالحظ 

عدم وج������ود اأزمنة للفع������ل. واأن الفعل ياأتي 

آخ������ر الن�������س ولي�س يف مطل������ع العبارة.  يف ا

واأن الرتكي������ب يلجاأ اإىل ا�س������تعمال )اجلذر( 

وي�سّوته بعالمات خا�سة )دو/دا/دي/اإلخ.. 

لوهي )دين جري( ي�س������بق دائماً  واأن الرمز االإ

لهية. حتى يعرف القارئ اأن اال�سم  �سماء االأ االأ

لهية. اأما تركيب اجلملة  يدل على الذات االإ

فن�س������تدل عليه من بع�س اجلمل ال�سومرية 

امل�سمارية الت�سويرية- الرمزية التالية:

ال�س������كل )ك( يعني الفم. ولكي نح�س������ل 

على فعل)�رصب( ن�س������يف �س������كل )1( الذي 

ي������دل على املاء. ومن فم وماء نح�س������ل على 

فعل �رصب. �س������ورة قدم تُلف������ظ )دو( وتدل 

أو �سافر. واإذا ُر�سمت  أو �سار ا على فعل م�سى ا

الق������دم مرفوعة قلياًل فاإنه������ا تُلفظ )جوب. 

جي������م م�رصية( وتعني يف هذه احلال: وقف. 

انت�س������ب. ون�س������ري هن������ا اإىل اأن فعل )جوب( 

أو قّب اليزال م�س������تعماًل اإىل اليوم يف اللغة  ا

أو  املحكي������ة يف ب������الد ال�س������ام مبعن������ى وقف ا

انت�سب. فاإذا اأردنا احل�سول على فعل )تكلم 

أو قال( فيجب ر�س������م العالمة ال�سومرية )كا  ا

Ka( التي تدل على الفم كما �س������بق ون�سيف 
 )dug اإليها �س������ورة /ف������م مفت������وح( /)دوج

أّي  أ )كا-دوج )اجليم دائم������اً م�رصية( ا ونقرا

أو قال. نف�س الفعل )كا/�س������ورة الفم(  تكلم ا

مع ا�س������م )نيندا- Ninda( )�سورته �سحن 

طعام اأو رغيف خبز( ون�س������يف )كو/اجلذر 

كل( فنح�س������ل على فعل  الدال على فعل االأ

)اأكل. ي������اأكل(. وكذلك مع ا�س������م )كالم( فاإنه 

ياأتي يف �س������يغة )كو-كا-اإنني+كري( اأي على 

أ�س������نان=كالم. ونثبت هنا  التوايل: فم+اأنف+ا

ن�س������اً ق�س������رياً اآخراً يعطي فك������رة عن لغة 

القوانني بال�سومرية:

»توكوم/بي/لو-لو-را/كي�س/ك������ري-اإين/

كود/10كني-كو-باببار/«

Tukum.bi/lu-lu-ra/gish-

10gin-ku-/ta/a-ni/gir-in/kud
babbar

والرتجمة احلرفية هي:

ن�س������ان اأخر قطع القدم10  )اإذا اإن�سان الإ
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أثقال من الف�س������ة يجب اأن يدفع.( ونالحظ  ا

اأن الفعل ياأتي يف اآخر هذه اجلملة ال�رصطية. 

اجلملة الثانية من لغة القوانني هي: »توكوم-

كي�س-توكول-تا/كري-باد- بي/لو-ل������و-را/ 

دو/ال/مو/را-ين/اإن-زي-اإر/1ما-نا-كو-

باببار/ي-ال-ايه/« والرتجمة احلرفية هي: 

أو  آلة حادة ا أو اإن�سان بو�س������اطة ا اإذا �س������خ�س ا

�س������الح ك�رّص عظماً ل�سخ�س اآخر. ثقل واحد 

من الف�س������ة يجب اأن يدفع.( ونالحظ نف�س 

الرتكيب يف اجلملتني.

وما �سبق لي�س �سورة مب�سطة عن الكتابة 

ال�س������ومرية املقطعية امل�سمارية يهدف فقط 

اإىل اإعطاء فكرة عن تلك اللغة »الل�س������قية«، 

خرى التي عرفتها  التي �سبقت كل اللغات االأ

منطق������ة اله������الل اخل�س������يب. ودامت حتى 

الق������رن الثال������ث ق.م. ولقد حفظ������ت اللغة 

املحكي������ة يف اأرجاء تل������ك املنطقة الكثري من 

املفردات ال�س������ومرية. ودخل الكثري منها اإىل 

أي�ساً. وبهذه اللغة، وبعد  العربية الف�س������حى ا

أدبية عليا، مت تدوين  أ�سكال ا اأن تطورت اإىل ا

الق�س������ائد التي يعرث القارئ على ن�سو�سها 

معرب������ة يف ال�س������فحات التالي������ة م������ن هذا 

أ الن�سو�س  البحث. واأن املرء يت�ساءل، وهو يقرا

دبية ال�س������ومرية، هل من باب ال�س������دفة  االأ

أداة الكتابة،  اأن ال�س������ومريني اأطلقوا عل������ى ا

أو  ومن ثم القراءة ا�س������م )الكالم Calameا

أ�س�س  القلم)Qalame( وهما كما نعرف من ا

الثقاف������ة واحل�س������ارة. وكان م������الك الكتابة 

كادي،  ال�س������ومري، وفيما بعد، ويف العهد االآ

يُ�سّور دائماً وهو مي�سك بيده القلم.

مدخل اإىل جمالية الق�سيدة ال�سومرية 

–البابلية

دبية م������ن العهدين  أك������رث الن�س������و�س االأ ا

لف  ال�س������ومري والبابل������ي من منت�س������ف االأ

الثال������ث ق.م- الت������ي و�س������لت اإلين������ا مدونة 

بامل�س������مارية القدمية، ميكن ت�س������نيفها على 

أنها �سعر. مما يبني املكانة العالية التي كان  ا

ال�سعر يحتلها يف ذلك الزمن البعيد. وكيف 

دبية انت�ساراً. وعلى  جنا�س االأ أنه كان اأكرث االأ ا

نا�س������يد وال�س������لوات  منط �س������عري ُدونْت االأ

�س������اطري  واالبته������االت واملراثي واملالحم واالأ

اإ�سافة اإىل ق�س������ائد احلب. وتلك الق�سائد 

تتمي������ز باأنها على منط عال من املح�س������نات 

البديعي������ة و�س������حر البيان، ي�س������عب التعرف 

عليه ب�س������هولة، ب�س������بب عدم املعرفة التامة 

آن������ذاك. على  بت�س������ويت الكلم������ات كما كان ا

اأن علماء اللغ������ات امل�رصقية القدمية متكنوا 

�س������اليب  من التعرف على الكثري من تلك االأ

أنه يوجد يف تركيب الن�س  البيانية. ووجدوا ا

بيت �س������عري موؤلف من عدة �سطور متتابعة، 

اأو خا�س������عة لتقطيع وزين معني يحتوي على 

عبارات ثالثية الكلم������ات ومتتالية املقاطع. 
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كم������ا اأن املخت�س������ني الحظ������وا اختالف لغة 

دب، يف ذل������ك العه������د، عن لغة  ال�س������عر واالأ

دارية والعقود التجارية  مور االإ القوانني واالأ

التي كانت اأقرب اإىل لغة الكالم اليومي )كما 

هي حال �رصيعة امللك حمورابي(. بينما لغة 

ال�سعر تبدو كلغة ف�سحى حافلة باأنواع البيان 

والبديع من جنا�س وطباق وجماز وا�س������تعارة 

و�س������ور لغوية عالية امل�ستوى تنا�سب مو�سوع 

الق�سيدة. فاإذا كانت الق�سيدة ق�سيدة حب 

نرى اأن ال�ساعر يلجاأ اإىل ا�ستعمال لغة رقيقة 

وكلمات تعرب عن العواطف وامل�ساعر مبتعداً 

لفاظ الوح�س������ية. بينما يلجاأ اإىل لغة  عن االأ

مر بكتابة  الهوتية –طق�س������ية حني يتعلق االأ

أو ابتهال اأو دعاء يكرث فيها ذكر  ن�س �سالة ا

أ�سماء القوى ال�س������ماوية وحيث تبدو جزالة  ا

لفاظ وا�سحة. اأما يف �سعر الفخر فت�سود  االأ

لغة قوية، وت�ستخدم فيه عبارات ذات �سالبة 

م�س������تقة من الواقع. فاإذا جئن������ا اإىل املراثي 

فاإننا نالحظ ميل ال�ساعر اإىل ا�ستخدام لغة 

رقيق������ة ذات عبارات تتميز بالواقع احلزين، 

وت�س������ور الواقع ت�س������ويراً ماأ�س������اوياً. لذلك 

كانت اللغة ال�س������ومرية املب�س������طة امل�سماة ب� 

)اإميي�س������ال(، وهي لغة �س������هلة وذات اأ�سوات 

لغوية رخيمة ومو�سيقية تُ�ستخدم يف ق�سائد 

نا�سيد واملراثي حيث يكون وقعها  احلب واالأ

نها مت�س  أو الق������ارئ الأ قوي������اً على امل�س������تمع ا

ب�س������هولة حياته اليومية كاإن�سان. بينما كانت 

ال�س������ومرية الف�سحى تُ�س������تعمل يف االأمناط 

أ�ساطري واأمور الهوتية  خرى من مالحم وا االأ

جي������ال القادمة،  مدون������ة لتبق������ى ذخ������راً لالأ

أر�س������يف الق�رص  وحمفوظة يف املعبد، اأو يف ا

امللكي. وعلى هذا النحو و�س������لت اإلينا تلك 

ألواح تعود اإىل زمن  الن�س������و�س مدونة على ا

غابر.

وكان يُطلق على ال�س������عر ا�س������م )�سعرو( 

باللغ������ة البابلية القدمي������ة. و)كي-رو-جو.( 

باللغة ال�س������ومرية )وتلفظ اجليم /م�رصية/ 

خ������رية ki-ru-gu،(. وهذا  يف الكلم������ة االأ

اال�س������م يذكر بقوة منط الغناء القدمي الذي 

أنه يذكر  يُع������رف باملقام /ال�رصوقي./ كم������ا ا

أي�س������اً بالبحر ال�س������عري /ال�رصوجي/، كما  ا

رامية، ون�س������بوه اإىل  �س������ماه �س������عراء اللغة االآ

ال�ساعر ال�س������وري ال�سهري يعقوب ال�رصوجي. 

اأما كلمة )�س������عرو اأو/�س������ورو/( البابلية فهي 

نف�س������ها التي دخلت اإىل العربية يف �س������ورة 

)�س������عر(. وهذا النمط ال�س������عري كان يُطلق 

نا�س������يد املكتوبة لتكون  عل������ى كل اأمن������اط االأ

ن�ساد. ولعل من هنا اأتى  �س������احلة للغناء واالإ

أن�س������د قائاًل( الذي كان �سائعاً عند  التعبري )ا

اإلقاء ق�سيدة عند قدماء �سعراء العربية قبل 

�سالم وبعده. االإ

ولقد كانت الق�س������يدة ال�س������ومرية، ومن 
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كادية(، يف منت�سف  ثم البابلية القدمية )االأ

ل������ف الثال������ث ق.م، والتي حتمل اال�س������م  االأ

الذي ذكرناه قبل �س������طور قليلة تخ�سع لبناء 

هند�س������ي متنوع فهناك الق�سيدة التي تُبنى 

على /الزم������ة/ تتكرر، اأو حتيل القارئ، بعد 

كل مقطع، اإىل مطلع الق�س������يدة حتى يفهم 

املعنى فهماً جيداً )وهو اأمر حفظته ق�سائد 

أبو الزلف  غنية ال�سعبية الرتاثية امليجنا وا االأ

والعتابا والدلعونا اإ�سافة اإىل �سعر الزجل(. 

أ�سا�سي يف  كما اأن ظاهرة التكرار تقوم بدور ا

الق�سيدة ال�سومرية ك�سيغة جمالية بديعية.

أ�سلوب بنائي هند�سي اأخر  أي�س������اً ا هناك ا

لقاء. اأو  أثناء االإ يقوم عل������ى )وقفة( �رصورية ا

ن�ساد، حتى  أو االإ على �رصورة اإعادة القراءة ا

نفهم املق�سود من معنى الق�سيدة ال�سعرية.

ال������ة على ذلك  والتعليم������ات التقنية الدَّ

�سلي ويف املو�سع  مدونة اإىل جانب الن�س االأ

مر اأي�ساً يف ق�سائد  املحدد. ونالحظ هذا االأ

اأوغاريت الكنعانية اللغة، واأي�ساً يف ق�سائد 

�سورية. اللغة البابلية- االآ

أ�سلوب  وقد ا�ستدل العلماء املخت�سون من ا

–البابلية-الكنعانية- ال�س������ومرية  الق�سيدة 

رامية على اأن اأكرث تلك املالحم  احلثي������ة واالآ

ال�س������عرية كان������ت مُتثل على امل�������رصح، اأو يف 

عياد الدينية وال�سعبية  أثناء االأ الهواء الطلق، ا

كق�س������يدة /البعل وامل������وت/ الكنعانية. ويف 

الن�س������و�س الرافدية ق�س������يدة خلق العامل /

أو /م������وت وقيامة دموزي/  اينوم������ا اإيلي�س/ ا

اأو /مت������وز/ وملحم������ة جلجام�س ال�س������هرية. 

أي�ساً،  وظاهرة التكرار والتعليمات نالحظها ا

وبقوة، يف املقطوعات املو�سيقية. وخا�سة يف 

ألواح )اأوغاريت( املو�س������يقية التي تعود على  ا

لف الث������اين ق.م. والتي متكن  ق������ل اإىل االأ االأ

املخت�س������ون من فك رموزها واإعادة تدوينها 

مو�سيقياً ح�سب ال�سلم املو�سيقي املعروف.

يج������د الق������ارئ يف ال�س������فحات التالي������ة 

خمتارات معربة من ال�سعر ال�سومري.

ر�سالة من ابن يف الغربة اإىل اأمه.

هذه الق�س������يدة ال�س������ومرية اللغة؛ التي 

لف الثالث ق.م. تاأتي  تعود اإىل منت�س������ف االأ

على ل�س������ان االبن الذي ي�سلم الر�سالة اإىل /

م  حامل الربيد/. ونعرث فيها على �سفات االأ

مه.  املثالية. وعلى املحبة التي يكنها االبن الأ

والق�سيدة مو�سوعة يف �سيغة غنائية حافلة 

بال�سور وب�سيغ البيان والبديع مما يبني اأن 

ال�س������اعر املجهول الذي كتبها كان من فحول 

ال�س������عراء يف زمان������ه. واالبن يف الق�س������يدة 

 ./Ludingirra/ا�س������م /لودينجريا يحمل 

أّي و�سيفة  م حتمل ا�س������م /�سات ع�ستار ا واالأ

ع�ستار. والر�س������الة موجهة من ار�س الغربة 

م التي تقطن مدينة /نيفور/ يف اأر�س  اإىل االأ

�سومر. والق�سيدة تبداأ على النحو التايل:
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يا حامل بريد امللك الذي مي�سي من مدينة 

اإىل اأخرى.

لقد قادتني قدماي اإىل مكان بعيد واغرتبُت.

واأُمي بالها م�سغول علّي، والتعرف عيونها اإىل 

النوم �سبياًل.

فاحمل هذه الر�سالة اإليها يف مدينة /نيبور/.

أبداً مل ن�س������مع من فمها  يف داره������ا حيث ا

كلمة �سوء.

يف املقطع الثاين من الق�س������يدة ير�س������م 

االبن �سورة اأمه لر�سول الربيد حتى ي�ستطيع 

التعرف عليها:

وملا اأنك ال تعرف اأمي فدعني اأر�سم لك بع�س 

مالحمها.

ا�سمها /�سات-ع�ستار/.

بهية الطلعة واحل�سور.

جمالها �سماوي. كنه حمبوبة.

منذ مطلع �سبابها باركها الرب.

كر�ست نف�سها لبيت زوجها واأهله.

خدمت الرب. ونظفت معبد ال�سيدة /اإنانا/. 

وعملت كما قال امللك.

ن واخلريات. كد�ست املوؤ

الكل يحبها.

اإنها اأ�سبه بحمل، بدهن طيب، ع�سل، وزبد 

بلون القلوب.

م يف  ثم ياأتي الن�س على و�سف جمال االأ

�سور عالية امل�ستوى:

خرى عن اأمي. ن اأعطيك بع�س املالمح االأ دعني االآ

فق املتاألق. اأمي نور االأ

غزال يف اجلبال. جنمة ال�سباح التي تلمع.

مرجان نادر. وحجر توباز كرمي.

زينتها زينة اأمرية. غاوية الُتقاوم.

حجار الكرمية التي تبعث البهجة. تزينها االأ

واملعادن النادرة. ع�ساها من ذهب ومن ف�سة 

بي�ساء كالنور.

فاإذا �سئت اأكرث يا حامل الر�سالة فاعلم اأن اأمي 

هي املطر ياأتي يف وقته.

ح�ساد وافر و�سعري جيد. وهي املاء ي�سقي 

ر�س. احلبوب يف باطن االأ

حديقة زاهرة حافلة بكل ماهو طيب.

�سجرة �رصو مثقلة بال�سنوبر.

فاكهة ال�سنة اجلديدة يف اأول مو�سمها.

�ساقية حتمل املياه املخ�سبة اإىل احلقول.

متر رطب من /ديلمون/ )اجلنة(.

متر يت�ساقط رطبًا جنيًا.

خري من الق�س������يدة يقول  ويف املقطع االأ

ال�ساعر:

عياد. قربان يبهج القلوب  اأمي عيد من االأ

ويفرح العيون.

�ساحة رق�س للبهجة والفرح.

و�سيفة ملكية واأغنية رغد.

عا�سقة. قلب عا�سق غبطته كبرية.

ب�سارة �سعيدة كاأ�سري عاد اإىل اأمه.
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املقطع االختتامي:

اأمي عربة �سنوبر.

اأثواب جميلة ومعطرة بالروائح النادرة.

زينة مذهلة، ووليمة فيها مالذ وطاب.

مها الر�سالة وقل لها ابنك الذي حتبينه �سلِّ

منيات. يتمنى لك ال�سعادة والهناء واأطيب االأ

الق�س������يدة التالية هي من عيون ال�سعر 

ال�س������ومري. وتق�س يف عب������ارات قليلة والدة 

 ال�س������يف وال�ستاء، ودورهما احليوي 
ّ
ف�سلي

ر�س. يف ا�ستمرار احلياة على االأ

فعال احلميدة  وتبني يف الوقت نف�سه االأ

للقوة ال�س������ماوية التي حتمل ا�س������م اإلهي هو 

/انلي������ل/ الذي يرم������ز اإىل واحد من مالئكة 

الطبيعة وب�سكل خا�س اإىل قوة الريح:

ر�س بقدمه كثور  �سيد الهواء /انليل/ وطاأ االأ

هائل.

لكي يجعل اأيام النا�س �سعيدة وحافلة 

بالرغد.

لكي يجعل الليايل الهادئة تزهر باخل�سب.

لكي يجعل املزروعات تنمو. ولكي يكرث 

احلبوب.

فيم�س غنى /�سومر/ ال�سماء.

وحتى مي�سك ال�ستاء ومياه الفي�سان على 

نهر. �سفاف االأ

ر�س يعزم. /انليل/ ال�سيد ملك االأ

كرب. ويطاأ اجلبل االأ

ويعطي نطفته وفيها ال�ستاء وال�سيف، 

ر�س. والفي�سان الذي يخ�سب االأ

هكذا ولد اجلبُل ال�سيف وال�ستاء كزبد د�سم.

خ�رص. ع�سب ال�سهول  اأطعمها الع�سب االأ

وع�سب اجلبال.

وكاأنهما ثريان وح�سية.

جعلهما ياأكالن من مراعي اجلبال.

مقاطع من ق�سيدة ال�ستاء وال�سيف.

هذه الق�سيدة مق�سمة اإىل ثالثة مقاطع 

أ�سا�س������ية. املقط������ع االفتتاح������ي. وهو ميهد  ا

�سطوري.  للق�سيدة وي�سفي عليها الطابع االأ

�سا�س������ي فيها هو اإجناز  جناز االأ حي������ث اأن االإ

اإله������ي. ثم ياأتي املقطع الثاين لي�س������كل املادة 

الرئي�س������ية للن�������س. وبعد ذل������ك ياأتي مقطع 

اخلت������ام. ولق������د عم������د ال�س������اعر �س������احب 

الق�س������يدة يف بناء ق�س������يدته اإىل ا�ستخدام 

أ�س������لوب احل������وار الذي كان �س������يغة جمالية  ا

لف  �س������ائعة يف ال�سعر ال�سومري يف مطلع االأ

الثال������ث ق.م. والق�س������يدة تق�������س كيف قام 

الرب /ال�سيد/انليل/، )معنى اال�سم حرفياً 

»ال�س������ماوي املتعايل«. اإن- داللة اإلهية. ليل-

العايل(، بخلق ف�س������لي ال�س������تاء وال�س������يف. 

أ  وحتديد مهمة كل منهما. والق�س������يدة تبدا

على النحو التايل:
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ر�س باخل�رصة. لقد �ساء )انليل( اأن يك�سو االأ

�سجار والنباتات. واأن يعطيها االأ

لي�سري لها �سورة اجلنة.

ول اأخًا  فقال هااأنذا اأ�سنع خملوقني يكون االأ

للثاين.

ول يكون ا�سمه )اميي�س Emesh( ال�سيف. االأ

والثاين يكون ا�سمه )اينتني Enten( ال�ستاء.

فلما خلقهما حدد عمل ومهام كل منهما:

على ال�ستاء اأن يجعل الغنم يتوالد ويتكاثر.

واأن يجعل قطعان املاعز حتمل وت�سع.

بقار والعجول يف احلظائر. اأن تتكاثر االأ

واأن ي�سيل احلليب والد�سم.

ع�ساب. واأن تنعم املوا�سي يف املراعي باالأ

اأن تبني طيور ال�سماء اأع�سا�سها على غ�سون 

�سجار. االأ

اأن تتوالد اأ�سماك البحر.

اأن تنمو اأ�سجار النخيل.

واأن تعطي كروم العنب.

واأن ي�سيل الع�سل واخلمر.

ع�ساب. اأن تزهو اجلنائن باالأ

اأن تلون اخل�رصة اأغ�سانها.

واأن تت�ساعف احلبوب يف �سقوق الرتبة، واأن 

تنمو وتكرب.

اأما ال�سيف

�سجار واحلقول. فعليه اأن ي�سهر على االأ

واأن يو�سع رقعة املراعي،

ر�س. واأن تتكوم احلبوب  واأن يكرث نتاج االأ

ن. والغالل حتى متالأ بيوت املوؤ

اأن يعمر البيوت يف اأنحاء البالد.

واأن يبني دور العبادة فتكون �ساهقة كاجلبال.

احلياة املثالية.

ق�س������يدة بليغ������ة نعرث فيها على �س������ورة 

املجتمع املثايل كما يتمنى ال�ساعر اأن يكون. 

وهي تُعت������رب اأول /يوتوبيا/ جمهورية مثالية 

يف التاريخ.

ن�سان نظريه. يف الزمن الذي ال ي�ستغل فيه االإ

وكل ابن يوقر اأباه.

ر�س. حيث ي�سود التوا�سع على االأ

ويحرتم املرء من هو اأعلى منه مكانة.

كرب  �سغر االأ خ االأ يف الزمن الذي يطيع فيه االأ

منه عمرًا.

وحيث يجل�س الطفل لي�سغي اإىل اأقوال 

معلمه.

وحيث يكف ال�رصاع بني القوي وال�سعيف. 

وجتمع املودة �سمل القلوب.

وحني يكون يف و�سع املرء اأن ي�سافر اآخذًا كل 

الدروب دومنا خ�سية.

ر�س حيث ي�ساء. فيقطع  واأن ي�رصب يف االأ

الفيايف دومنا خ�سية

يف الزمن الذي تزول فيه كل املحن من على 

ر�س. االأ
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فال ي�سع عليها �سوى النور.

وحيث تغيب الظلمات وتختفي العتمة.

يف ذلك الزمن حتيى كل املخلوقات يف هناء.

ر�س وال�سماء.)مقطع( عر�س االأ

هذه الق�س������يدة تر�س������م يف �س������يغ مليئة 

بالبهجة والفرح الطبيع������ة يف اأبهى حاالتها 

ر�س.  التي تول������د من اق������رتان ال�س������ماء باالأ

عرا�س.  وي�س������عر القارئ وكاأنه حقاً يف جو االأ

مما يبني مهارة ال�ساعر البالغية الذي كتب 

هذه الق�سيدة. فنحن هنا يف اأجواء احتفالية 

حيث هناك عر�س ويف الوقت نف�س������ه هناك 

والدة.

ر�س زينت ج�سدها، وجتملت  ال�سيدة االأ

والبهجة متالأ قلبها.

ر�س /العرو�س/ زينت ج�سدها مبا ندر من  االأ

اأحجار كرمية، وبالالزورد.

ب�سار. وباملرجان الذي يخطف بريقه االأ

�سجار  ال�سماء /العري�س/ زين �سعره باأوراق االأ

مري.)1( وبدا كاالأ

ر�س ذات القدا�سة، البكر، تزينت لعري�سها  االأ

ال�سماء ذات القدا�سة.

ر�س. ال�سماء، ال�سيد اجلليل، عانق االأ

واأراق فيها ماءه. ماء القوة، وماء ال�سجر، وماء 

الق�سب.

ت مباء  ر�س العذبة، البقرة احللوب، امتالأ االأ

ال�سماء الرغيد.

ر�س تلد زرع  ويف فرح وجذل راحت االأ

احلياة.)2(

وجعلت احلقول ت�سيل خمرًا وع�ساًل.

ال�سع���ر  يف  )ديلم���ون(  جلن���ة  �س���ورة 

ال�سومري.

يف اأر�س )ديلمون( ال ينعق الغراب.

الطائر ال ي�رصخ.

�سد ال يفرت�س وال يفتك. االأ

الذئب ال يخطف �سغار الغنم.

الكلب املتوح�س الذي يفرت�س العنزات لي�س له 

وجود.

وما من يلتهم احلبوب.

ملني. مله عيونه اليقول عيوين توؤ الذي توؤ

ملني. مله راأ�سه اليقول راأ�سي يوؤ الذي يوؤ

املراأة العجوز التقول هااأنذا امراأة عجوز.

الرجل الكهل اليقول هااأنذا تقدمت بي 

يام. االأ

نا�سيد املحزنة. املن�سد ال يغني االأ

ويف املدينة ما من ي�سكو اأو ينتحب.

)ديلمون( اأر�س نقية، نظيفة، ي�سع فيها 

النور.

اإنها بالد اأحياء. ال مر�س فيها والموت. 
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ق�سيدة يف الفخر.

هذا الن�س ال�سعري ال�سومري ياأتي على 

Shul--ل�سان امللك ال�س������ومري /�سول-جي

gi. وال�س������اعر هنا ي�س������تعمل �س������مري املتكلم 
أن������ا( ليعدد اأفعال املل������ك احلميدة  املف������رد )ا

وف�س������ائله يف �سور �س������عرية متنوعة وغنية 

تبني احلكمة والقوة وت�س������تمد �س������يغتها من 

بع�س �سور الواقع:

اأنا امللك، اأنا الفار�س املقدام منذ كنُت اأر�سع 

ثدي اأمي.

اأنا /�سول-جي/ جبار منذ والدتي.

حداق املخيفة والتنني اأبي. اأنا الليث ذو االأ

ربعة)3( �سقاع االأ اأنا ملك االأ

اأنا راعي الروؤو�س ال�سوداء )ال�سومريون(

قاليم. اأنا مو�سع الثقة، وراأ�س كل االأ

.Ninsun /اأنا اأمي /نين�سون

باركني ربي ور�سي عني ومد يل يد العون.

امتلكُت احلكمة.

اأنا امللك اجلبار.

�سداق. اأنا ليث ال�سم�س فاغر االأ

اأنا /�سول-جي/ الذي تولهْت به )�سيدة 

احلب( /اإنانا/.

اأنا دابة ملكية تعرف الطريق.

اأنا ح�سان يهز ذيله زهوًا على الدروب.

اأنا الكاتب احلكيم.

جمعُت البطولة واجلربوت واحلكمة.

كالمي كله حكمة.

اأحببت العدالة. واأبغ�ست ال�رص. ونفرت من 

الكذب.

اأنا /�سول-جي/ امللك اجلبار وراأ�س امللوك.

ق�سيدة حب

مقطع

العا�سق���ة  ل�س���ان  عل���ى  ياأت���ي  ال���كالم 

تخاطب حبيبها:

»ح�سورك حبيبي هو احلياة.

دخولك اإىل بيتي هو العي�س وقد طاب.

بهجتي وفرح قلبي اأن اأنام اإىل جانبك.

يام ال�سعيدة. اأنك االأ

فكن عبدًا تنّور فرحته الوجوه.

وكن ا�سوارة تزين اليد.

فيجد قلب الرب فيك عزاءه.

تعال حبيبي لياًل. وابق طيلة الليل.

تعال حبيبي حتت ال�سم�س. وابق مادامت 

ال�سم�س م�رصقة.

تعال حبيبي يف النهار. وابق مادام النهار.

للرب ابتهل اأن ي�سّهل عليك الطريق.

هاهو الذي حتبه نف�سي قد اأتى.

نال ما�ساء مني.

ابتهج معي. �رصنا ج�سدًا واحدًا.
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حبيبي م�سى بي اإىل بيته.

رماين على �رصير من ع�سل وعطور.

حبيبي رقد ناعمًا قرب قلبي.

ن  ثم نه�س وقال: »حبيبتي. اأطلقي االآ

�رصاحي، واتركيني اأم�سي.«

�س������ل كلمة حبيبي تاأتي يف �سيغة  يف االأ

)اأخي(. ولكن املق�س������ود منه������ا القريب من 

نف�سي.

الن�س ال�س������عري ال�سومري التايل هو من 

نوع ق�س������ائد املراثي ال�سهرية. حيث ي�سيب 

ن�س������ان. ودون اأن يعرف ال�سبب، ال�سخط  االإ

أ�س������باب النعمة. ويروح  له������ي. فيفقد كل ا االإ

يرثي نف�س������ه مت�س������ائاًل عما اقرتف من اإثم 

حتى ي�ستحق غ�سب اهلل.

أ�سا�س������ية  أربعة مقاطع ا والن�س مدون يف ا

هي املدخل. وفيه يحمد ال�ساعر اهلل ي�سبح 

با�سمه. ثم املقطع الثاين وفيه تبيان القارعة 

التي قرعته. وي�سور حياته وكيف كانت من 

قبل.

ن�سان  املقطع الثالث يعرب عن خ�س������وع االإ

مل�سيئة اهلل.

أت������ي املقطع النهائي وفي������ه النهاية  ثم يا

ال�س������عيدة حيث تعود نعم������ة اهلل فتحل على 

ال�سخ�س املنكوب. وجدير بنا اأن نلفت انتباه 

الق������ارئ اإىل اأن كتاب /اأيوب/ التوراتي يبدو 

م�س������تعاراً من هذا الن�س ال�سعري ال�سومري 

ال������ذي ي�س������ل اإىل م�س������ارف اإن�س������انية عليا 

وميتافيزيقية تبدو مذهل������ة اإذا اأخذنا بعني 

االعتبار الزمن الذي كتب فيه.

الق�سيدة

ر�س اإلهي �سوء النهار ينّور االأ

و�سوءه، يف عيوين، ظالم.

�سى يخيم  نف�سي غرقْت يف نهر الدموع، واالأ

عليها. اخل�سية حترمني النوم والياأ�س هّد 

اأو�سايل.

النح�س مي�سك بي. ي�رصق مني اأنفا�س احلياة.

ونار اللعنة حترق ج�سمي.

ب الذي جبلني. اإلهي. اأيها االأ

�سد اأزري، فارفع وجهي.

حتى متى ال تب�رصين.

متى متد يل يد العون.

اإىل متى يدوم �سخطك علّي؟

ن�سان خالقه فليمجد االإ

ن�سان كالم الرب. فليحفظ االإ

...........

هااأنذا الرجل العليم الذي اأدرك احلكمة.

ومن ينظر اإيّل بعني االعتبار تدركه الفاقة

كلمتي احلق قد اأ�سحْت باطاًل.

�رصت خادمًا ملن يكذب ويراوغ.

عدوي يحّقرين اأمامك.
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ويف كل يوم ت�رصبني اأرزاُء جديدة. قد دخلُت 

اإىل بيتي، وروحي تنوء بالرزايا.

مُل ي�سحق قلبي. خرجُت اإىل ال�سوق، واالأ

راعي غنمي �رصخ يف وجهي، ف�رصُت كالذليل 

اأمامه.

الذي كان �سديقًا يل، �سار يكذب علّي،

جاعاًل كالمي باطاًل.

ال�سعلوك يتاآمر علي

واأنت يا اإلهي ال ترفع يدهم عني.

ملاذا واأنا احلكيم، اأجُد نف�سي يف حلقة 

اجلاهلني.

ملاذا واأنا املنور العقل، �رصُت كقليل العلم.

القوت يف متناول كل يد. وقوتي هو اجلوع.

كاأنه ملا ُقدرت امل�سائر، كان ن�سيبي العذاب.

اإلهي اإين اأقف اأمامك، اأتكلم وكالمي اأنني 

وعويل.

هااأنذا اأنطرح اأمامك، اأرثي وعورة دربي.

م التي ولدتني تن�سى اأن  اإلهي ال ترتك االأ

تذكرين اأمامك.

الترتك اأختي تغني اأنا�سيد الفرح.

بل دعها تق�س عليك ما اأعاين من حمن 

والدموع تخنقها.

دع امراأتي ت�سكو لك مرارة قلبي. وليبك 

املن�سد وهو ين�سد تعا�سة قدري.

ر�س اإلهي �سوء النهار ينّور االأ

ونوره يف عيوين ظالم.

�سى يخيم  نف�سي غرقت يف نهر الدموع واالأ

عليها

�سى. تاأخذين اخل�سية ويهدين االأ

العذاب ين�سب خمالبه بي. كاأنني ولدت 

للعويل والبكاء.

..........

ما اأ�سبهني ببقرة مل جتن ذنبًا تخور وتئن.

حتى متى تتجاهلني يا اإلهي.

حتى متى ترتكني دومنا حماية.

كعجل ما من يقوده.

قوال التي ال ُترد  احلكماء ذوو ال�سكيمة واالأ

يقولون:

ما من طفل ولد من امراأة اأبدًا دومنا رج�س.

ما من فتى مل يرتكب هفوة منذ غابر الزمن.

.........

ن�سان وي�سمع بكاءه. اهلل ي�سغي لت�رصعات االإ

�سكوى الفتى اليافع حتنن قلب الرب.

اهلل يتقبل كالم الف�سيلة من �سبي �سغري.

ن�سان يف �سالته. الكالم الذي يقوله االإ

فيبعد عنه �سوء امل�سري ويرفع عنه يد 

ال�سيطان.

ي�سفيه من املر�س.

يقوده اإىل ال�سبيل امل�ستقيم.

يفرج عنه الهموم ويبعد عنه الكرب.

يجعل مالئكة اخلري ت�سهر عليه وحتميه.
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�سا�سية املراجع الأ

أديان التاريخ يف ما بني النهرين.  التاريخ يبداأ يف �س������ومر. )بالفرن�سية( تاأليف:�س.كرامر.. S.Kramer  اأقدم ا

)بالفرن�س������ية( تاأليف: ج.بوتريو. J.Bottero ن�س������وء الكتابة. )بالفرن�س������ية( اإعداد وحترير جلنة خمت�سني 

أديان  موؤلفة من حوايل 20 �سخ�س������اً. من �سومر اإىل كنعان. )بالفرن�س������ية( تاأليف: �س.كلوزان. S.Cluzan ا

دنى القدمي )بالفرن�سية( تاأليف: ال�رصق االأ

الباه. Labat. كاكو. Caquot. فيرياVieyra. زني�سري Sznycer.معجم ح�سارة ما بني النهرين. )بالفرن�سية( 
عدة موؤلفني.

�سلية  قام موؤلف هذا البحث برتجمة كل املختارات ال�س������عرية عن الرتجمة الفرن�س������ية، م�س������تعيناً بالن�سو�س االأ

ال�سومرية اللغة املن�سوخة باحلرف الالتيني.

الهوام�ش

ب. م وال�سماء االأ ر�س هي االأ ال�سماء تاأتي يف �سيغة املذكر. االأ  -1

ر�س بال�سماء. ر�س كانت تعترب ح�سيلة احتاد االأ كل مزروعات االأ  -2

ربعة اأي كل املنطقة التي ن�سميها جغرافياً اليوم ب� )الهالل اخل�سيب( اأو بالد ال�سام  �سقاع االأ أو االأ قاليم ا االأ  -3

ربعة بلداً واحداً. قاليم االأ والعراق. وكان /ال�سومريون/ يعتربون تلك االأ

¥µ
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أربعة حماور متداخلة مع بع�ضها  ينح�رص حديثنا يف هذا البحث �ض������من ا

البع�ض وت�ضمل املحور اجلغرايف واملحور التاريخي واملحور ال�ضيا�ضي واملحور 

املايل.

والعالق������ة بني الوالية العربية ومدن الديكابول�ض عالقة متداخلة تداخاًل 

مر بالن�ضبة اإىل احلديث عن الوالية العربية  ي�ض������ل حلد االلت�ضاق كما هو االأ

والت�ض������اقها باململكة النبطية. وعندما نتكلم ع������ن الوالية العربية فهذا يعني 

اال�ض������تمرار يف احلديث عن اململكة النبطية مبختلف املجاالت، وما ي�ض������تجد 

اأديب واآثاري �سوري. ❁❁

ò

الوالية العربية 

 ومـــــدن الديكابولـــــــــ�س

د. خليل املقداد

❁
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طار الزمني والت�س������مية  يف املو�س������وع هو الإ

أو الرتاجع يف احلدود  والتداخ������ل الت�س������اع ا

مر يقودنا اإىل  اجلغرافي������ة. وبالطبع فهذا الأ

حتديد الرقعة اجلغرافية التي قامت عليها 

مملكة  

نباط حتى ي�سبح من ال�سهل احلديث  الأ

عن مدن الديكابول�س.

النبطي���ة  للمملك���ة  اجلغ���رايف  املوق���ع 

والوالية العربية ومدن الديكابول�س:

ولو انطلقنا يف حتديد احليز اجلغرايف 

للمملكة النبطي������ة معتمدين ومرتكزين على 

اأماكن وجود الكتاب������ات النبطية لوجدنا اأن 

اأق�س������ى بعد لوج������ود الكتاب������ات النبطية مّت 

ن يف مدينة روما حيث  الك�سف عنها حتى الآ

نباط عند م�س������ب نهر  كان يح������ل التجار الأ

التي������ر على البح������ر الترياين وم������ن ثم تنقل 

ب�س������ائعهم بو�ساطة مراكب اأخرى عر النهر 

اإىل مدين������ة روم������ا التي تبعد عن ال�س������احل 

حوايل الع�رشين كم تقريباً جهة ال�رشق حيث 

كانت لهم عند م�سب النهر اأماكن خم�س�سة 

قامة ومعابد خا�س������ة للعبادة اإ�سافًة اإىل  للإ

الوكالت التجارية على ال�س������احل ويف مدينة 

روما.

اأما يف جنوب �س������ورية فكان لهم امتداد 

حتى البادية ال�س������ورية �رشق مدينة دم�س������ق 

حيث بن������ت القبائل النبطية معبداً خا�س������اً 

لهته������م يف مدينة ال�س������مري اإىل ال�رصق من  الآ

مدينة دم�س������ق بحوايل 40كم وقد كتب ن�س 

التكري�������س للمعب������د بالكتاب������ة النبطية، ومن 

دم�سق غرباً حتى �س������هل البقاع ومنحدرات 

جب������ل احلرمون الغربية وحتى �س������هل البقاع 

والنبطية ومن ثم متتد جنوباً حتى ال�س������احل 

بي�س املتو�سط. اجلنوبي للبحر االأ

اأما بخ�س������و�س املناطق اجلنوبية والتي 

تنترث فيه������ا الكتابات النبطي������ة بغزارة فقد 

امت������دت حتى منطقة خيرب على بعد 150كم 

جن������وب مدائن �س������الح على �س������اطئ البحر 

حم������ر، واإىل الداخ������ل من������ه حت������ى وادي  االأ

ال�رصح������ان ومنطقة اجل������وف �رصقاً مبا فيها 

دومة اجلن������دل، وغرباً حت������ى هايل وحدود 

�س������يناء الغربية واأطراف نه������ر النيل، ويحد 

ه������ذه املنطقة من الغرب ال�س������احل اجلنوبي 

بي�س املتو�سط اجلنوبي و�سوالً اإىل  للبحر االأ

حدود لبنان اجلنوبية احلالية.

وهي بذلك ت�سمل منطقة �سيناء والنقب 

غوار؛  و�سط واالأ على واالأ ومناطق اجلليل االأ

مبعنى فل�س������طني بكاملها واجلوالن وحو�س 

بردى وحوران �س������هاًل وجباًل ومنطقة اللجاة 

ومناط������ق ال�س������فا والك������راع داخ������ل البادية 

ال�س������ورية، وهذا يعني التج������اور مع مناطق 

وجود القبائل العربية ال�س������فائية والتدمرية 

يدومي������ة. وبالطبع فجميع �س������كان هذه  واالإ
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املنطقة ت�سكلت من القبائل العربية النبطية 

يدومية وال�سفائية وبقايا من  رامية واالإ واالآ

�سوريني والعمونيني... اإلخ. العرب االآ

ومن امل������دن الهامة والتي �س������غلت مركز 

العا�س������مة لهذه اململكة مدينة البرتاء جنوباً 

يف البداي������ة ومن ث������م مدينة ب�رصى �س������ماالً 

والتي ا�س������تمرت بعد نهاي������ة اململكة النبطية 

لت�سبح عا�سمة الوالية العربية.

وبرزت ب�������رصى كمدينة نبطية منذ وقت 

نباط وخا�سة بعد تو�سعهم  مبكر من تاريخ االأ

جغرافياً نحو بالد ال�سام اإثر ازدياد ن�ساطهم 

ال�سيا�سي والتجاري ودخولهم معرتك ال�رصاع 

الدويل مع القوى العظمى والتي كان اآخرها 

غريق ومن ثم الرومان.  االإ

ثرية والتاريخية  واأظهرت الدرا�س������ات االأ

نب������اط اجلغ������رايف كان كباقي  اأن تو�س������ع االأ

القبائل العربية يف �س������مال اجلزيرة العربية 

 اإال اأن جتمعهم املركزي 
)1(

وب������الد النهري������ن

أوا�س������ط اجلزيرة العربية  كان يف بدايته يف ا

حتى مرحلة تزايد فيها ن�س������اطهم يف احلقل 

التجاري مم������ا دفعهم للدفاع ع������ن هويتهم 

وم�ساحلهم االقت�سادية وقادهم ذلك لقيام 

 ذات كيان �سيا�س������ي بعد اأن 
)2(

دولة م�س������تقرة

كانوا و�س������طاء لنقل الب�س������ائع التجارية بني 

حم������ر وم�رص  اخللي������ج العرب������ي والبحر االأ

بي�س املتو�سط عن طريق مدن غزة  والبحر االأ

�سكندرية حيث اأقاموا وكاالت جتارية يف  واالإ

معظم املدن ال�ساحلية على البحار املذكورة 

لال�سترياد والت�سدير. 

نباط  وم������ن الطبيعي فاإن قي������ام دولة لالأ

كان يتطل������ب العدي������د من املقوم������ات ومنها 

ر�������س-  توف������ر )العا�س������مة-واحلكومة- واالأ

وال�س������عب... اإل������خ( وكان م������ن املعروف عن 

أنه������م كان������وا يتبع������ون يف حياتهم  نب������اط ا االأ

منهجا منتظما �س������مل جميع جماالت احلياة 

وخا�سة العالقات الطيبة بني اأفراد املجتمع 

و�سيوخهم اإذ كانت ت�سود بينهم الدميقراطية 

وروح املحبة وامل�ساواة، و�ساعدهم ذلك على 

الت�س������دي للتحديات التي واجهتهم وخا�سة 

 
)3(

بعد دخولهم يف ال�رصاع الدويل.

نباط مل يتخذوا عا�سمة  ومن املوؤكد اأن االأ

لهم يف بداية حياتهم ال�سيا�سية �سوى البرتاء 

يف 
 )4(

يدوميني التي اأُتخذت على ح�س������اب االإ

ف������رتة زمنية رمبا تع������ود اإىل القرن اخلام�س 

قب������ل امليالد، وال�س������بب الرئي�س يف االختيار 

�سباب التي  موقعها اال�س������رتاتيجي عك�س االأ

دفعتهم الختيار مدينة ب�رصى كعا�سمة ثانية 

ثم لت�سبح العا�سمة الرئي�سة يف وقت الحق 

)5(
وحتى نهاية اململكة.

نباط اأخذت تنمو  وهكذا جند اأن مملكة االأ

مور  وتت�سع وت�سقل ببطء وح�سب جمريات االأ

املحيط������ة بها بعد تعزيز جميع مقومات بناء 
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الدولة وتاأ�س������ي�س اململكة التي ا�ستمرت اأكرث 

أربعة ق������رون وحتالفت مع كامل القبائل  من ا

أرا�س������يها امتداداً كبرياً ذكر  العربية وبلغت ا

قبل قليل. ووقفت موقف �س������موٍد وت�سٍد يف 

غريق والرومان لفرتة زمنية ا�ستمرت  وجه االإ

اأكرث من خم�سة قرون.

وق������د ارتكز بن������اء الدولة عل������ى العن�رص 

العربي املكون م������ن قبائل عربية وجدت يف 

املنطقة منذ اآالف ال�سنني، حيث كانت حتل 

هذه القبائل يف املنطقة قادمًة من اجلزيرة 

العربية ثم تتوزع يف منطقة بالد ال�سام، وكان 

مر يتم على �سكل موجات. واأهم هذه  هذا االأ

القبائل والت������ي مّت توثيق وجودها من خالل 

الن�س������و�س التاريخية واأخذت يف اال�ستقرار 

ول ق.م وحت������ى الفتوحات  ل������ف االأ من������ذ االأ

يدوميني–  راميني– االإ �سالمية: االآ العربية االإ

نباط– الغ�سا�سنة.  وكان لهذه  ال�سفائيني– االأ

القبائل تو�س������ع جغرايف حمدد مع التداخل 

بن�س������ب معين������ة من التم������ازج واالختالط يف 

)6(
قليمي. قامة والتزامن والتبادل االإ االإ

قليمي  وقد مّت االنت�سار واال�س������تقرار االإ

�س������من اإطار تاريخي وجغرايف يف اآن واحد، 

ول قبل امليالد كانت  ل������ف االأ فاملنطقة يف االأ

رامية يف بالد ال�سام،  ت�سكل اإحدى املمالك االآ

أوا�س������ط  ثناء ب������داأت تتجه من ا ويف تل������ك االأ

اجلزي������رة العربية باجت������اه ال�س������مال قبائل 

يدوميني، وكانت اأهم  عربية عرفت با�سم االإ

مراكز ا�ستقرارهم �س������مال اجلزيرة العربية 

ردن، ثم ت������ال ذلك وبفرتة وجيزة  وجنوب االأ

موجات اأخرى بداأت منذ القرن ال�سابع ق.م 

نباط. وقد تعاي�سوا  وعرف هوؤالء با�س������م االأ

يدومي������ني يف منطقة جغرافية واحدة  مع االإ

ويف الزمن نف�سه يف �سمال اجلزيرة العربية 

م�ساحلهم،  وترابطت  وت�س������اهروا  ردن  واالأ

آثروا التو�س������ع �س������ماالً حتى بلغت  أنه������م ا اإال ا

حدودهم ال�س������مالية جنوب �سورية مبا فيها 

منطقة دم�س������ق وباديتها ال�رصقية واجلوالن 

)7(
وفل�سطني والبقاع اللبناين.

وباملقاب������ل والت������وازي اأخ������ذت تتجه من 

اجلزيرة العربية �س������ماالً قبائ������ل اأكرث بداوًة 

لذلك  ف�س������لت اأن تكون اإقامتها يف مناطق 

البوادي، ولهذا امتد انت�س������ارها يف املناطق 

نباط م������ن ال�س������مال وال�رصق،  املحاذي������ة لالأ

ردنية وال�سورية  وتركز وجودها يف البادية االأ

�س������مال حوران و�رصق دم�سق، وعرفت مراكز 

ا�ستيطانهم الهامة ال�سفا والكراع. وبالطبع 

فقد كانت تربط هذه القبائل روابط القربى 

وامل�س������اهرة والعي�������س امل�س������رتك والتحالف 

)8(
ال�سيا�سي الدائم.

ومع مطلع امليالد اأخذت حتل يف جنوب 

�سورية اأي يف حوران واجلوالن ب�سكل خا�س 

قبائل عربية جديدة عرفت با�سم الغ�سا�سنة 
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وبلغ بها املطاف اإىل ت�س������كيل اإمارة م�ستقلة 

اتخ������ذت م������ن مدينة اجلابي������ة جنوب غرب 

مارة  دم�سق عا�سمة لها. وقد ا�ستمرت هذه االإ

يف املحافظة على ا�ستقاللها ال�سيا�سي حتى 

�س������المية وت�سكيل  دخول القوات العربية االإ

موية وبذلك ان�س������هرت جميع  اخلالف������ة االأ

دارية  هذه القبائل والتنظيمات ال�سيا�سية واالإ

)9(
موية. والقبلية يف بوتقة اخلالفة االأ

رها�سات التي ارتكزت  وبذلك جند اأن االإ

عليها مقومات الدولة على ال�سكل التايل:

1- العن�رص العربي هو العن�رص الرئي�س 

والوحي������د يف ت�س������كيل القاع������دة الب�رصي������ة 

للمنطقة التي �سغلتها اململكة يف البداية ومن 

ثم يف مرحلة الوالي������ة العربية وحتى الوقت 

احلا�رص. وهذا العن�رص كان له عمق تاريخي 

لف  وح�س������اري ومدين يعود اإىل ح������وايل االأ

اخلام�س ع�رص قبل امليالد.

2- املحافظة على اال�س������تقالل ال�سيا�سي 

داري واالقت�سادي والتجاري واملحافظة  واالإ

عل������ى العروب������ة واالنتماء للقومي������ة العربية 

ر�س والت�س������حية من اأجلها  والتم�س������ك باالأ

ثمان.    باأغلى االأ

3- اعتم������اد الدول������ة يف موارده������ا على 

وال������رثوة  وال�س������ناعة  والزراع������ة  التج������ارة 

احليواني������ة؛ مبعن������ى اعتماده������ا عل������ى كل 

املقومات التي ترتكز عليها اأي دولة من دول 

العامل يف الع�سور القدمية واحلديثة.

ويف عام 64 ق.م دخل الرومان �س������ورية 

حداث  بقيادة بومبي مم������ا اأدى اإىل تغيري االأ

نب������اط فقد ذهب  أم������ا بالن�س������بة لالأ فيه������ا، ا

مناف�س وحل مناف�س اآخر. ومن جهة اأخرى 

وج������د الرومان يف املنطقة التي احتلوها من 

�سورية �سعباً متح�رصاً ومدناً عامرة وتطوراً 

عمراني������اً. لذا فما كان عليهم �س������وى تنظيم 

اأمورهم من اأجل التعاي�س مع ال�س������كان؛ لذا 

�س������كلوا حلفا من املدن الكربى جنوباً �س������ّمي 

حلف م������دن الديكابول ومنح������ت كل مدينة 

ا�ستقالالً ذاتياً مع حرية �سك النقود واإعطاء 

احلرية لل�سكان واال�ستقاللية الكاملة لل�سيوخ 

مراء. اأما بالن�سبة اإىل ال�سوؤون الع�سكرية  واالأ

فبقيت مرتبطة بالرومان حيث حلت فرقهم 

ووزع������ت كتائبه������ا امل�س������لحة يف معظم مدن 

املنطقة. 

وبالطبع كان طموح الرومان يتمحور حول 

وال�سيا�سية  االقت�س������ادية  م�ساحلهم  تو�سيع 

نباط  وهذا ما دفعهم للوقوف يف مواجهة االأ

الذين و�س������لوا بدورهم اإىل مركز مرموق يف 

هذه املج������االت؛ اإذ كانت التجارة بالن�س������بة 

له������م م������ورداً رئي�س������اً للرب������ح واالنفتاح على 

العامل نتيجة اال�سترياد والت�سدير وا�ستخراج 

القطران والزيت املعدين ونقله باملراكب عرب 

حمر واملتو�س������ط، كما كان ي�س������ّدر  البحر االأ

ق�س������م منه اإىل م�رص التي كانت ت�ستعمله يف 
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م������واد التحنيط كون املواد العطرية ال تكفي 

)10(
وحدها حلفظ اجلثة املحنطة.

وكان������ت مدينة البرتاء عب������ارة عن نقطة 

و�سل لعدة طرقات جتارية قادمة من البحر 

حم������ر وخلي������ج العقبة ومناط������ق املناجم  االأ

والبحر املتو�سط واخلليج العربي، لذا كانت 

واين الذهبية والف�سية  ت�س������ل اإىل املدينة االأ

ث������اث املختلفة واملر�س������عة بالعاج  وقط������ع االأ

واملواد الثمينة واحلاجات الكمالية.

 وكان االجتار بذلك يدر عليهم فائ�س������ا 

كب������ريا من الربح. وذكر املوؤرخ �س������رتابون من 

خ������الل حديثه عن املواد التي كان يتاجر بها 

ثاث  نباط مث������ل املعدات احلديدي������ة واالأ االأ

واملالب�س والبه������ارات واملجوهرات ولوحات 

�سماغ  رجوانية والزعفرانية واالأ التماثيل االأ

�س������ياء كلها تدخل  املثبت������ة للعطور. وهذه االأ

�س������من املواد التي كانت ت�ستعمل يف �سورية 

غريق ومن  الفينيقية، ولهذا كله فقد كان االإ

بعدهم الروم������ان يقدرون ذلك جيدا ولذلك 

نباط يف هذا  أرادوا اأن يحدوا من �س������لطة االأ ا

املجال االقت�س������ادي احل�س������ا�س؛ لذا فر�سوا 

عليهم ح�سارا اقت�ساديا من اجلهات كافة.

نباط ا�ستمروا يف املحافظة على  اإال اأن االأ

�س������يطرتهم على التجارة بني جنوب �س������ورية 

والبحر املتو�سط واجلزيرة العربية واخلليج 

العرب������ي حيث كان ه������وؤالء يقوم������ون باأدوار 

متع������ددة املهام كتجار وو�س������طاء وحمافظني 

من وخا�س������ة يف الواح������ات الكربى  عل������ى االأ

يف اجل������وف ومدائن �س������الح وداخل �س������يناء 

واأ�سبحت ب�رصى قلب هذا الن�ساط التجاري 

بع������د اأن اأ�س������بحت القوافل تخ������رتق منطقة 

اجل������وف اإىل ب�������رصى ع������رب وادي ال�رصحان 

وال�سيما بعد اأن اأ�سبحت املنطقة ذات تطور 

زراعي هام. 

مر طيل������ة قرنني  وقد ا�س������تمر ه������ذا االأ

م������ن الزمن يف وق������ت كان الرومان يحيطون 

نباط من جميع اجلهات حماولني  مبناطق االأ

اإنهاء دورهم التجاري وال�سيا�سي والع�سكري، 

وكان ذلك فاحتة لعوامل كثرية كان لها نتائج 

نباط حيث قل�ست من  �سلبية على جتارة االأ

تو�سعهم اجلغرايف �سماالً.

ول   فمنذ الن�س������ف الثاين من القرن االأ

ق.م اأخذ الرومان يف التو�س������ع جنوباً بحيث 

اأ�س������بحت مدينة دم�سق ومنطقتها اجلنوبية 

حتت �س������لطة الرومان مع التو�سع التدريجي 

جنوباً على ح�ساب املناطق النبطية، وترافق 

ذلك مع �س������يطرتهم على املناطق ال�ساحلية 

وت�س������كيل مدن حل������ف الديكاب������ول، وبذلك 

�س������كلوا حلقة احل�سون التي حتيط باململكة 

النبطية من ال�سمال والغرب واجلنوب، وكل 

نباط عل������ى التخلي عن بع�س  ذلك اأجرب االأ

اأمالكهم ال�سمالية وخا�سة منطقة اللجاة.
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نباط طيلة الن�سف  وقد عا�س������ت دولة االأ

ول ق.م فرتة ا�سطرابات  الثاين من القرن االأ

كثرية على الرغم م������ن تعزيز مواقعهم وبناء 

املعابد والق�س������ور وخا�سة يف منطقة اللجاة 

وجبل حوران. وبالقدر ال������ذي كان الرومان 

نباط ين�سطون  يعززون مواقعهم جنوباً كان االأ

يف املنطقة عمرانياً وزراعياً.

نهاية اململكة النبطية:

ول للميالد اأخذت  ومع مطلع الق������رن االأ

القواف������ل التجارية النبطية ت�س������عف جنوباً 

وخا�س������ة يف مدين������ة الب������رتاء، كما �س������عف 

ا�س������ترياد املنتج������ات اليمني������ة الثمين������ة. اأما 

القوافل التي كانت ت�سل من ال�سومال فقد 

غريت م�س������ارها اإىل م�رص مبا�رصة عن طريق 

حمر وكل ذلك  ال�س������واطئ الغربية للبحر االأ

نباط من غناهم التجاري يف املناطق  حرم االأ

اجلنوبي������ة وال������ذي كان يف البداية م�س������در 

مر مل يكن تاأثريه مبا�رصاً  ازدهارهم، وهذا االأ

واإمنا جاء تدريجياً.

نباط هذه امل�س������األة  وق������د تفهم ملوك االأ

ول  جيداً منذ الن�س������ف الثاين من القرن االأ

للميالد بعد اأن اأخذت القوافل التجارية متر 

من������ذ ذلك التاريخ من اأق�س������ى اجلنوب عن 

طريق م�رص ومن اأق�سى ال�سمال عن طريق 

تدمر متجنبًة املناطق النبطية، لذلك وجدوا 

حاًل لهذه الق�س������ية يف نقل ثقلهم ال�سيا�سي 

واالقت�س������ادي من اجلنوب اإىل ال�سمال، ومن 

مدينة الب������رتاء اإىل مدينة ب�رصى، ومن جهة 

اأخرى وج������دوا طريقاً جتاري������اً هاماً يربط 

اخلليج العربي مع جنوب �س������ورية عن طريق 

اجلوف ودومة اجلندل ووادي ال�رصحان مما 

�سواق الكربى  جعل ب�رصى ت�س������بح مركزاً لالأ

وله������ذا الطريق التجاري بع������د اأن يكون قد 

اجتاز املناط������ق ال�س������حراوية. ومن ب�رصى 

بي�س  تنقل الب�سائع اإىل فل�سطني والبحر االأ

املتو�س������ط وبقية املناطق ع������ن طريق موانئ 

�سيدا و�سور.

وبالطبع فاإن تنامي ه������ذه التجارة اأوقع 

املناف�س������ة ب������ني مدن ب�������رصى وتدم������ر التي 

ازده������رت ب�س������كل �رصيع منذ مطل������ع امليالد 

حيث اأ�س������بحت من املدن الهامة على طريق 

احلرير وتلعب دوراً فاعاًل يف تن�سيط التجارة 

مما لفت انتباه الرومان ودفعهم لال�س������تيالء 

�سباب املوجبة لثورة  عليها وكان اأي�ساً من االأ

اأهل تدم������ر على الرومان وتاأ�س������ي�س مملكة 

م�س������تقلة تو�س������عت حدودها حتى بالد النيل 

�سف مل يكن يف مقدورها اال�ستمرار  ولكن لالأ

طوي������اًل حي������ث وقعت �س������حية املناف�س������ات 

عداء عليه������ا يف ذلك التاريخ من  وتكالب االأ

كل مكان.

نباط   وت�ساعد التناف�س بني الرومان واالأ

وال�س������يما اأن جمي������ع املناطق الت������ي تتحكم 
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يف طري������ق التجارة �س������مال اجلزيرة العربية 

نباط، كما اأوقعت  اأ�سبحت حتت قب�س������ة االأ

املناف�س������ة بني مدينة ب�رصى والبرتاء.، ولكن 

ي  وفاة امللك رئبال الثاين مل يعِط اأي رغبة الأ

�سخ�س������ية اأخرى يف متابعة املناف�س������ة واإمنا 

آثروا اأن ت�س������تمر ح�س������ارتهم رغم تبعيتهم  ا

للحك������م الروماين وم������ع ا�س������تمرارية تاأمني 

م�ساحلهم من جميع الوجوه. ومع وفاة امللك 

رئبال الثاين ويف ربيع عام 106ب.م مّت اإنهاء 

احلكم النبطي وحتويل العا�سمة ب�رصى من 

عا�س������مة اململكة النبطية لت�س������بح عا�سمة 

الوالية العربية.

وهكذا جند اأن ال�س������بب املبا�رص لت�سكيل 

أ�س������لوب  حلف م������دن الديكابول�س ما هو اإال ا

طب������اق على دولة  ا�س������رتاتيجي م������ن اأجل االإ

واقت�س������ادياً  �سيا�س������ياً  وحما�رصتها  نباط  االأ

وع�س������كرياً حتى مّت اإ�سعافها تدريجياً و�سهل 

عليهم اإنهاءها ع�س������كرياً واإدارياً ولكن على 

ال�سعيد االجتماعي واالقت�سادي والعالقات 

العامة واحلياة املعتادة فبقيت م�ستمرة كما 

كان عليه احلال �سابقاً.

مرباطورية عنايتها يف مدن  وقد اأولت االإ

احلل������ف حيث و�س������عت امل�س������اريع العمرانية 

وحت�سني املدن وتو�سيع امل�ساريع االقت�سادية 

وفتحت ور�س �س������ك النق������ود يف معظم املدن 

حتى بلغت 18 ور�سة يف 18 مدينة

ح���وال املالية ع�سية دخ���ول الرومان  االأ

اإىل �سورية ومطلع العهد الروماين: 

يتناول هذا البحث الفرتة الزمنية الواقعة 

ب������ني عام 64 ق.م اأي منذ بداية ظهور قوات 

العاهل الروماين بومي يف ال�رصق وحتى نهاية 

القرن اخلام�س للمي������الد؛ وهي الفرتة التي 

يطلق عليها املوؤرخون ا�س������م العهد الروماين 

أو �س������ورية الك������ربى وال�رصق  يف بالد ال�س������ام ا

و�سط  و�سط، وعندما تذكر كلمة ال�رصق االأ االأ

عند ذلك يجب اأن ت�س������اف اإىل اأرا�سي بالد 

أ�س������يا ال�سغرى  ال�س������ام اأرا�سٍ جديدة منها ا

وق�سم من �س������مال اأفريقيا الغربي وق�سم من 

بالد النهرين.

ويف احلقيقة ت�س������مل الدرا�سة ق�سماً من 

را�سي وب�سكٍل خا�س الق�سم اجلنوبي  هذه االأ

أو باأخر كونه ي�سكل منطقة ذات تاريخ  ب�سكٍل ا

م�س������رتك وعوامل جغرافية م�سرتكة اإ�سافًة 

اإىل كثرٍي م������ن االرتباطات التي تلزم الباحث 

حيان عدم التق�س������يم والتجزئة  يف بع�س االأ

اجلغرافية.    

أم������ا فيما يتعلق يف امل�س������كوكات النقدية  ا

أو امل�س������كوكات النقدية ال�س������ورية  الرومانية ا

مكان  أن������ه باالإ يف العه������د الروم������اين فنجد ا

التمييز خالل هذه الفرتة الطويلة من الزمن 

والتي ا�س������تمرت حوايل خم�س������ة قرون ثالث 

�سا�سية  مراحل �س������كلت خاللها املرتكزات االأ
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خذ بعني  للم�س������األة النقدية يف �سورية، مع االأ

االعتبار عملية التوا�س������ل امل�ستمر لعمليات 

ال�سك النقدي يف ور�س املدن ال�سورية والتي 

�سهدت تو�سعاً ملحوظاً وتكاثراً مل ت�سهده من 

قبل، اإ�س������افًة اإىل االندماجية والتن�سيق مع 

أو العمالت املتفرقة داخل  العملة الرئي�س������ة ا

مرباطورية. االإ

أو  ومن هنا جند اأن اال�ستقرار ال�سيا�سي ا

عدم اال�س������تقرار كانت له انعكا�سات خطرية 

حي������ان اأو هام�س������ية يف اأحياٍن  يف بع�������س االأ

همي������ة املطلقة للعمالت  اأخ������رى مع ثبات االأ

املحلية عرب هذا التاريخ املت�س������عب واملوحد 

تارًة وامل�س������تت تارًة اأخرى. ولكن على جميع 

حوال فقد برزت النقود يف قوالبها العامة  االأ

�س������من اأطر حمددة انح�رصت �سمن مناهج 

مربجمة بالتن�سيق مع �سيا�سة الدولة كما كان 

مر يف العهود ال�سابقة. عليه االأ

مور  حوال وبعد تنظيم االأ وعلى جميع االأ

دارية وتبلور الو�س������ع ال�سيا�س������ي الداخلي  االإ

مرباطورية  واخلارج������ي وعل������ى م�س������توى االإ

مور على اجلبهة ال�رصقية وتر�سيم  وتهدئة االأ

احلدود اجلنوبية مع اململكة النبطية نظمت 

عملية �سك واإنتاج النقود �سمن حمورين:

ول: وهو حمور امل�س������كوكات النقدية   االأ

الر�س������مية والت������ي تبنتها ال�س������لطة احلاكمة 

والتي ت�������رصف عليها الدولة ب�س������كٍل مبا�رص 

دارة وال�سلطة الرومانية. وتخ�س االإ

الثاين: امل�س������كوكات النقدية التي تخ�س 

�رص احلاكمة �سواًء كانت  املدن ال�س������ورية واالأ

أو ذات ا�س������تقالل ذاتي اأو مرتبطة  م�ستقلة ا

أ�س������كال  مع ال�س������لطة العليا باأي �س������كل من ا

االرتباط.

وكم������ا ذكرن������ا �س������ابقاً ويف العدي������د من 

املنا�سبات اأن امل�سكوكات النقدية هي ال�سجل 

اليوم������ي الذي يعك�������س الطبيعة ال�سيا�س������ية 

للدولة ب�سكٍل جيد وعلى مدار ال�ساعة، كما 

�ساليب اجليدة  يو�سح ال�سيا�س������ة احلذرة واالأ

التي اتخذها احلكام اجلدد عند ا�ستالمهم 

ال�س������لطة يف �سورية قبل التو�سل اإىل امتالك 

العملة و�سك النقود وح�سن الت�رصف يف اإدارة 

البالد وتنظيم الواليات واجليو�س وال�سلطات 

املحلية بالتعاون احلاد والدقيق من ال�سكان 

وزعمائهم ومدنهم واأ�رصهم احلاكمة.

حوال العامة االقت�سادية  وميكن ح�رص االأ

وال�سيا�س������ية واملالية ع�س������ية العهد اجلديد 

أي�س������اً وفق ما قدمته لنا الوثائق  ويف بدايته ا

التاريخية م������ن خالل امل�س������كوكات النقدية 

بالنقاط التالية:

1- جه������دت الدول������ة للمحافظ������ة على 

ا�ستمرارية �سك العمالت املحلية مع املحاولة 

يف ربطها بعملة واحدة حتت ت�س������مية العملة 

قليمية. االإ
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زمة  أث������ر امل�س������كوكات النقدي������ة باالأ 2- تا

االقت�سادية التي اأدت اإىل االفتقار واحلاجة 

اإىل مع������دين الذه������ب والف�س������ة وفقدانهما، 

أو بوج������ود كمي������ات مل تع������د تكف������ي للحاجة  ا

 مم������ا اأدى اإىل االنقطاع املوؤقت 
)11(

املطلوب������ة

يف ال�سك بالعمالت الف�سية يف بع�س املدن 

مثل اأنطاكيا وغريها من املدن الرئي�س������ة ثم 

أرواد  العودة اإىل �س������كها من جدي������د يف مدن ا

و�سور و�سيدا وع�سقالن ورمبا يف الالذقية 

وطرابل�������س وغريه������ا من امل������دن التي توقف 

ال�سك فيها.

3- بالن�س������بة اإىل الذه������ب فق������د اأخذت 

�سواق  كميات اإنتاج النقود الذهبية تقل يف االأ

وخا�سًة امل�سكوكات الذهبية املحلية لدرجة 

فقدانها تقريباً يف حوايل خم�سة ع�رص مدينٍة 

�س������ورية. ومن اأجل التعوي�س عن ذلك زادت 

�س������دارات النقدية الربونزي������ة، ومع ذلك  االإ

�سك نقد من فئة ال�ستاتري الذهبي يف مدينة 

اأنطاكيا يف عام 8/59 با�س������م حاكم �س������ورية 

ال�سيناتور لينتولو�س  Cn  Lentulus وقد 

أ�س  مين للنقد را مامي االأ ظهر فوق الوجه االأ

ي�رص  ل������ه زيو�س، وفوق الوج������ه اخللفي االأ االإ

�سورة ن�رص، كما �سار على املنهج نف�سه خلفاوؤه 

يف احلكم قابينو�سGabinius يف عام 57 

 يف عام 3/54 
)12(Crassus 6 وكرا�سو�س/

 يف عام 1/52.
)13( Cassius وكا�سيو�س

أ�س������مائهم املت�سابكة   وقد اأ�س������افوا اإىل ا

حرف امل�س������تعارة  فوق نقود الترتادراخما االأ

 .»Pseudo-philippeens« فيليب  ال�سم 

مر معتمداً ر�س������مياً  وبذلك اأ�س������بح ه������ذا االأ

خا�س������ًة بعد اأن اأ�س������بحت مدين������ة اأنطاكيا 

عا�سمة �س������ورية واأخذت يف اإنتاجه ب�سورٍة 

�سماء  �س������كال واالأ أو االأ ر�س������مية اأما ال�س������ور ا

 »Triumvir لقاب الثالثي������ة  »باملثالثة واالأ

لكل من احلكام الرومان لي�سينيو�س كرا�سو�س 

 Licinius Crassus Dives marcus
و�س������يزار وبومبي فقد اأ�س������بحت تظهر فوق 

امل�سكوكات النقدية من فئة الدراخمات مثل 

دراخمات اأنطاكيا، وكذلك فوق امل�س������كوكات 

النقدي������ة الربونزي������ة مثل برونزي������ات عكا- 

)14(
أرواد. بالني- ا

4- �سبب الو�سع ال�سيا�سي اجلديد عدم 

اال�س������تقرار يف الداخل ويف العا�س������مة مما 

اأدى اإىل خل������ق نوع م������ن القلق واخلوف لدى 

كل فئ������ات املجتم������ع من امل�س������تعمر الدخيل 

مما جعلهم يفك������رون يف البحث عن احلرية 

والتخل�س من املحتل.

5- بذل امل�س������اعي اجلاه������دة لدى املدن 

للمحافظة على ا�ستقاللها اأو احلكم الذاتي 

ميان من اأجل ا�س������تمرار حرية  كاأ�س������عف االإ

وا�ستقاللية ال�سك النقدي.

6- اأخذت تظهر م�س������كوكات ت�س������ري اإىل 
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ألقابه كحاكم  العاهل الروم������اين بومبي واإىل ا

كرب. أو الكاهن االأ اأعلى »تيرتارك« ا

7- افتتاح ور�س������ات �سك نقود جديدة يف 

املدن ال�ساحلية والداخلية منذ بداية دخول 

 وامتد هذا 
)15(

املحتل اجلدي������د اإىل �س������ورية

مر حتى امل������دن املجاورة للمملكة النبطية  االأ

والتي �س������كلت ق�سماً منها جمموعة من مدن 

الديكابول�������س )حلف املدن الع�������رصة( ومنها 

مدينة جدرا )اأم قي�س(.

8- تقارب امل�سكوكات النقدية يف الور�س 

قليمية واالبتعاد  اجلديدة مع امل�سكوكات االإ

�سيئاً ف�سيئاً عن م�سابهتها للنقود امل�ستقلة مع 

تبني التاريخ الروماين بدءاً من تاريخ العاهل 

بومبي، اإال اأن هذا التاريخ كان متاأرجحاً بني 

عام 66 وعام 63 ق.م.

9- متَّ �سك نقود من فئة ال�ستاتري الذهبية 

 philippe philadelphe كمقلدات لنقود

فيليب الفيالدلفي مّت تعميم تداولها على كل 

اأنحاء �سورية  ثم اعتمادها ب�سكٍل ر�سمي يف 

عهد القي�رص �س������يزار، لذلك ُعمم اإ�سدارها 

ب�س������كٍل ر�س������مي ومنتظم وبكرثة، كما زادت 

 ،
)16(

كميات �سكها يف عهد العاهل اأوغ�سط�س

وقد ترافقت هذه امل�سكوكات مع امل�سكوكات 

قليمية التي كانت تظهر رموز واإ�س������ارات  االإ

احل������كام فوقها، ولكن جمي������ع عائدات هذه 

امل�س������كوكات كانت ت�س������ب يف خزينة الدولة 

ول�سالح احلكومة التي ورثت احلكم ال�سلوقي 

)17(
يف �سورية.

وبعد معركة فار�س������ال Pharsale التي 

انت�رص فيها �س������يزار على بومبي يف عام 48 

ق.م اأخ������ذ العاه������ل اجلديد يهت������م اهتماماً 

مبا�������رصاً ب�س������ورية، وكان������ت اأوىل خطواته مل 

ال�س������مل وتوحيد املناطق امل�س������تتة واملق�سمة 

وتوحي������د ال�س������ف خوفاً من خط������ر العرب 

نباط من اجلنوب اأو اخلطر الفار�سي من  االأ

ال�رصق وتقوية وجودهم يف �سورية من خالل 

وحدتها ال�سيا�سية التي اأدركوا اأهميتها منذ 

البداية.

وتخليداً النت�سار العاهل اجلديد �سكت 

أكاليل الغار املحيطة يف  نقود تظهر فوقه������ا ا

له زيو�س يف و�س������عية اجللو�س كرمز  راأ�س االإ

لالنت�سار، كما �سكت نقود برونزية م�ستقلة 

يف مدين������ة اأنطاكيا ت�س������هر تاريخها اخلا�س 

بها  وت�س������هر يف الوقت نف�سه معركة فار�سال  

، كما �س������كت نق������ود من فئة 
)18(Pharsale

الترتادراخم������ا ونقوٍد اأخ������رى تنتمي جميعها 

لعهد �سيزار يف مدن �سورية اأخرى مثل مدينة 

الالذقية يف عام 48 ق.م والتي ح�سلت على 

ا�س������مها اجلديد Julia Laodicea جوليا 

الودي�سيا ويف مدينة بتوليمائي�س )عكا(، ويف 

مدينة جبلة التي ح�سلت على ا�ستقاللها يف 



الوالية العربية ومدن الديكابول�س

43 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

عام 46 ق.م وتخلت ع������ن االحتاد الفدرايل 

أرواد.  الذي كانت تتزعمه جزيرة ا

وقد كان ملوت العاهل الروماين �س������يزار 

انعكا�س������ات خطرية على الو�سع العام للدولة 

اأدت اإىل حروٍب اأهلية وعدم ا�ستقرار داخلي 

لف������رتٍة من الزم������ن حتى ع������ام 40 ق.م عند 

دخ������ول اأنطوان اإىل املنطقة، وقد انعك�س������ت 

نتاج النقدي وتداوله  هذه املجريات على االإ

�س������واق الداخلية واخلارجية، واحلاجة  يف االأ

امللحة للم�سكوكات النقدية لتغطية النفقات 

ومتويل اجليو�س وغريها.

�سدارات  مر اإىل م�ساعفة االإ واأدى هذا االأ

يف الور�س املحلية، ومن ثم دخول امل�سكوكات 

أه������م هذه  �س������واق. وم������ن ا الروماني������ة اإىل االأ

الفئ������ات النقدية اجلديدة الت������ي دخلت اإىل 

�س������ورية وب�س������كٍل ر�س������مي الدنانري الف�سية 

والعملة الرومانية التقليدية من فئة الكينري

quinaires  الف�س������ية والتي كانت ت�س������ك 
وبا�سم كا�سيو�س 

 )19(Brutus با�سم بروتو�س 

Cassius، ومن������ذ ع������ام 42 ق.م اأ�س������بحت 
با�س������م اأنطوان ومن ثم ا�س������تمرت حتى عام 

أي�ساً نقود با�سم البيانو�س  30 ق.م وتخللتها ا

 يف عام 39/40. 
)20(Q.Labiénus

وب�س������بب احلرب واملعارك املتعددة فقد 

كانت تنتج هذه امل�سكوكات بو�ساطة ور�سات 

نقدية ع�س������كرية متجولة تعمل يف �س������ورية 

أو خ������ارج �س������ورية. ولهذا فل������م تدخل هذه  ا

امل�س������كوكات �سمن النقود ال�س������ورية املحلية 

على الرغم اأن البع�س عزى �سك هذه النقود 

)21(
أو بع�سها اإىل ور�سة اأنطاكيا. ا

وبه������ذا جن������د اأن النق������ود املتداول������ة يف 

�س������ورية يف هذه الفرتة �سهدت نوعاً من عدم 

اال�س������تقرار واالختالط املتذب������ذب واملتموج 

أو قتل  حداث التاريخية وم������وت ا ب�س������بب االأ

حاكم وحلول حاكم جديد وبفرتات ق�س������رية 

أي�س������اً اإىل  مر ا جداً وهكذا، وقد اأدى هذا االأ

�س������دارات النقدية من  أو توقف االإ توقي������ف ا

فئة الترتادراخما يف بع�س الور�س مثل ور�سة 

أرواد.  ا

ثن������اء مّت ح�س������ار مدين������ة  ويف ه������ذه االأ

الالذقية من قبل كا�سيو�س Cassius الذي 

اأمر بوقف اإ�س������دارات املدينة النقدية، واأدى 

مر وب�س������كٍل موؤقت اإىل فقدان املدينة  هذا االأ

دارية  وحتى  بع�س ال�سفات االعتبارية واالإ

ح������ق احلك������م الذاتي، كم������ا حدثت حتوالت 

آنية فيما يخ�س امل�س������األة النقدية   مماثل������ة وا

يف كٍل من م������دن اأنطاكيا واأفاميا بني اأعوام 

)22(
0/41و8/39 ق.م.

م������ور اأخذت ت�س������تقل نوعاً ما   اإال اأن االأ

أنط������وان يف الف������رتة الواقع������ة من  يف عه������د ا

ع������ام  0/41 اإىل ع������ام 31 ق.م مما اأدى اإىل 

ح�سول بع�س املدن على ا�ستقاللها الذاتي، 
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واأ�س������بحت كل مدين������ة تت�������رصف ذاتي������اً مع 

االرتباط العام بالدولة خا�س������ًة بعد انحالل 

داري، وقد غطت ال�سوق  االحتاد الفدرايل االإ

املحلية والدولي������ة كثافة من الفئات النقدية 

ون�س������طت احلركة النقدية اجلديدة واملوؤلفة 

م������ن الفئات التي ذكرناها قب������ل قليل ومنها 

نق������ود املثالث������ة Triumvi، ثم دخلت عملة 

جديدة اإىل ال�سوق املحلية بغزارة وكرثة كتعبري 

عن التحالف والوفاق بني اأنطوان وكليوباترا 

)23(
ملكة م�رص.

وقد جاءت هذه النقود من عدة م�سادر؛ 

منها نقود �سكت يف م�رص، واأخرى يف بع�س 

الور�سات ال�سورية مثل امل�سكوكات الربونزية 

التي �س������كت يف ور�سة خل�س������ة. وقد متيزت 

أ�س������هرها فئة  ه������ذه امل�س������كوكات والتي كان ا

الترتادراخما بنموذج ظهور ال�س������ورتني لكٍل 

 واأنطوان مع القولبة املقو�سة 
)24(

من كليوباترا

مامي واخللفي  من كال الوجهني من النقد االأ

أفق������د النقد الو�س������وح يف التفريق بني  مما ا

مام������ي االأمين والوج������ه اخللفي  الوج������ه االأ

ي�رص. االأ

كما اأظهر ال�سكل لكال الزوجني الع�سيقني 

أنهما مبظهر امل�ساواة بحيث يعطي اإح�سا�ساً  ا

للم�س������اهد اأن كل واح������د منهما هو احلاكم، 

أم������ا الكتابة الت������ي تخ�س امللك������ة كليوباترا  ا

فقد نق�س������ت باللغة اليوناني������ة لتذكر بامللكة 

كليوباترا الفتي������ة، بينما الكتابة التي تخ�س 

اأنطوان فقد كتب������ت باللغة الالتينية لتخ�س 

مرباطورية الثالثة. وت�سهر واليته االإ

وال�سيء املالحظ فوق امل�سكوكات النقدية 

امل�رصي������ة يف العه������د الهللين�س������تي اأن امللكة 

كليوباترا هي امللك������ة الوحيدة التي اأظهرت 

�س������ورتها فوق النقود مع اإ�س������افة ا�سمها يف 

حيان، خا�س������ًة اأن هذه امل�سكوكات  بع�س االأ

عم������ت جمي������ع املناطق التي خ�س������عت لهذه 

امللكة يف منطقة ال�رصق، وقد ظهر ذلك فوق 

امل�س������كوكات الربونزي������ة يف العديد من املدن 

ومنه������ا على �س������بيل املثال فوق امل�س������كوكات 

)25(
البلدية يف مدينة ع�سقالن.

وكان يح������دد تاريخ �س������ك النقد بدءاً من 

تاريخ تن�س������يب امللكة عل������ى عر�س م�رص يف 

حيان  ع������ام 52 ق.م. ورافق ذلك يف بع�س االأ

تاري������خ دخول امللك������ة مع قواته������ا اإىل بع�س 

املناطق يف �سورية وخا�س������ًة ال�ساحلية منها 

يف عام 37 ق.م  مثل مدن بريوت وطرابل�س 

وخل�سة ودم�س������ق واأورثوزي Orthosie، اإال 

أنها �سكت نقداً مميزاً ب�سورة الربة ال�سورية  ا

تي�سة �سورته كرمٍز لها يف �سورية وقد اعتمد 

التاري������خ فوق ه������ذا النقد مبوج������ب التاريخ 

ال�سلوقي ال�سوري.

وبعد انت�سار اأوكتاف وتوليه احلكم على 

مرباطورية �سهدت احلركة النقدية  عر�س االإ
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و�س������ناعتها هزة جديدة يف �س������ورية كما هو 

مرباطورية وخا�سًة  احلال على م�س������توى االإ

يف م�رص بعد اإنه������اء احلكم البطلمي ومقتل 

أو انتح������ار امللك������ة كليوباترا ذات القب�س������ة  ا

احلديدية وطي �س������فحة العهد الهللين�ستي 

الذي ا�س������تمر ما يقارب الثالث������ة قرون من 

الزمن كان للح�س������ارة العربية دوٌر جوهري 

يجابية  وح�س������ا�س وموؤثر انعك�ست نتائجه االإ

وروبي  على العامل وب�س������كٍل خا�س املجتمع االأ

كافًة.

ومن �س������من االنعكا�س������ات املبا�رصة على 

النقود ال�س������ورية يف بداية هذه الفرتة حجب 

اال�ستقالل الذاتي عن مدينة اأفاميا، واإعادة 

التاريخ ال�س������لوقي كتاري������خ معتمد يف بع�س 

الور�س وفوق بع�س الفئات النقدية مثل ور�س 

مدينة طرابل�س وكذلك الع������ودة اإىل اعتماد 

أو ما  تاريخ انت�س������ار اأوكتاف على خ�سومة، ا

وكتايف، واملالحظ اأن هذا  يعرف بالتاريخ االأ

التاريخ اأخذ يظه������ر فوق النقود التي امتزج 

وىل حلكم  اإ�س������دارها واختلط مع ال�س������نة االأ

)26(
اأغ�سط�س يف روما.

ويف مدينة اأنطاكيا �سدرت �سل�سلة نقود 

أو �سنة الن�رص هذه، والتي مل تبداأ  تربز تاريخ ا

يف احلقيقة �سوى يف عام 4/5ق.م، ولكن هذا 

مر ال ي�سري ب�سكٍل حقيقي اإىل البدء بوجود  االأ

ر�س  م�سكوكات نقدية رومانية حقيقية فوق االأ

ال�سورية، واإمنا اختالطات متنوعة فر�ستها 

الظروف ال�سيا�س������ية يف املنطقة، وقد ظهر 

أي�س������اً نقود برونزية ذات �سفة �سورية  منها ا

أنه������ا قد ن�س������بت اإىل احلاكم  حقيقي������ة، اإال ا

أوبيو�������س Q. Oppius يف عام 0/31 ق.م،  ا

 
)27(

ونقود اأخرى من مدينة اأ�سنة )�سيلي�سي(

وبهذا ال�س������كل �سهدت �س������ورية وبالد ال�رصق 

فرتة اختالط نقدي منقطع النظري مما جعل 

ن�س������بة امل�س������كوكات املحلية قليلة ن�سبياً  كما 

أ�سيا ال�س������غرى وبالد فار�س،  هو احلال يف ا

وكانت هذه احلالة مرتبطة ارتباطاً مبا�رصاً 

مع احلمالت الع�سكرية.

داري: ال�سلطة الرومانية والتق�سيم االإ

اإن املتتب������ع لتاريخ الروم������ان منذ العهد 

امللكي اإىل العهد اجلمه������وري واأخرياً العهد 

مرباط������وري يجد اأن الروم������ان مل يطرقوا  االإ

أبواب بالد ال�سام مبا�رصًة، واإمنا كانت هناك  ا

مراح������ل وخطوات حت������ى و�س������لوا اإىل هذه 

النتيجة. كما اأن تعاملهم مبفهوم ال�س������يطرة 

واال�س������تعمار مل يكن باملنهجية نف�س������ها التي 

اتبع������ت يف مناط������ق اأخرى، وله������ذا جندهم 

تعاملوا هنا مبا يتنا�سب مع املظهر والتطور 

احل�ساري الذي و�س������لته البالد والذي كان 

مدر�س������ة للمحتلني اجلدد، كم������ا اأن مفهوم 

العهد الروماين يف �س������ورية مل يبداأ مبفهومه 
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أو بداية  احلقيقي �سوى يف عهد اأوغ�سط�س، ا

مرباطوري. العهد االإ

بينما جند اأن هذا التاريخ بداأ يف الق�سم 

الغربي من �سمال اأفريقيا منذ نهاية ال�سلطة 

ال�سيا�س������ية  الفينيقية واإحلاق املناطق التي 

كانت تابعة لها مبا فيه������ا اململكة النوميدية 

من قبل القي�رص �سيزار والذي حتدد تاريخياً 

منذ عام 44 ق.م، ثم ا�ستدت القب�سة ب�سكٍل 

أق������وى يف عهد اأوكتاف عام 29 ق.م، والذي  ا

حاول اأن يعي������د اإىل مدينة قرط������اج هيبتها 

كعا�سمة ومركزاً �سيا�سياً ل�سمال اأفريقية مع 

منحه������ا نوع من اال�س������تقالل الذاتي وربطها 

بالدولة كم�ستعمرة رومانية.

ومن اأجل متكني ال�س������يطرة على املناطق 

ط������راف فقد اتخذ   الوا�س������عة واملرتامي������ة االأ

الرومان �سيا�سة مغايرة ملن �سبقهم يف احلكم 

حي������ث جعلوا من روما عا�س������مة لكل البالد 

التي ق�س������موها على �س������كل والي������ات تزداد 

م�ساحتها وتتقل�س ح�س������ب اأهميتها، وكانت 

همية ويف  ه������ذه الوالي������ات لها ت������درج يف االأ

دارية واال�س������رتاتيجية، ولهذا كان  املرتبة االإ

دارة هذه الوالية يتنا�سب مع  تعيني املن�سب الإ

مور وفق ثالثة  الواقع، وله������ذا كانت تدار االأ

ت�سنيفات على ال�سكل التايل:

1- والي������ات تتب������ع العا�س������مة مبا�������رصًة 

مرباطورية وكان  وتعرف با�س������م الوالي������ة االإ

أو  مرباطور ا م�سوؤوالً عنها ب�سكل مبا�رص اإما االإ

�سخ�س������ية هامة تاأتي بعده مثل اأحد اأع�ساء 

أو م�ست�سار للعاهل  جمل�س ال�سيوخ املرموقني ا

أو اأحد كبار �سباطه الثقة. الروماين ا

2- واليات تاأتي يف الدرجة الثانية وتعرف 

با�س������م والية �س������يناتوريال وكان يعني عليها 

�سخ�س مبن�سب قن�س������ل اأول )بروقن�سول( 

وكانت �س������لته م������ن العاهل الروماين �س������لًة 

مبا�رصًة اأي�ساً.

3- واليات تاأتي يف املرتبة الثالثة ويعني 

أو �سخ�سية  عليها واٍل مبرتبة قائد ع�سكري ا

حيان تكون الوالية  مرموقة بالدولة واأكرث االأ

م������ن ال�سخ�س������يات املهياأة ملنا�س������ب عليا يف 

الدولة وهكذا.

وكانت عوا�سم هذه الواليات عبارة عن 

مدن ذات بعد تاريخي و�سيا�س������ي وجغرايف، 

أنها مدن تتمي������ز باأهليتها التاريخية  مبعنى ا

لتكون عا�سمة، ولهذا جند اأن هذه العوا�سم 

كانت يف العهود ال�س������ابقة ترتبع على مراكز 

أمه������ات امل������دن مث������ل اأنطاكيا  أو ا املرتوب������ول ا

�سكندرية– قرطاج– قورينا–  – دم�س������ق– االإ
ت�رص�سال– طرابل�س– ب�رصى وغريها.

كم������ا مّت اتباع �سيا�س������ة االأحالف للمدن 

الك������ربى القريبة م������ن بع�س������ها البع�س مع 

منحها نوع من اال�س������تقالل واحلكم الذاتي 

مع ربطها يف �سيا�س������ة املناط������ق اجلغرافية. 
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ولهذا ق�س������موا �س������ورية على �سبيل املثال اإىل 

عدة مناطق منها املنطقة ال�س������احلية با�س������م 

فينيقي������ا– واملنطق������ة الداخلية با�س������م كوله 

�سورية واملنطقة ال�ساحلية ال�سورية ال�سمالية 

اأو منطقة اأ�س������نه با�س������م �سيلي�سي واملنطقة 

اجلنوبي������ة بعد اإنهاء اململكة النبطية با�س������م 

الوالي������ة العربي������ة الرومانية ورب������ط مدنها 

الغربي������ة بحلف �س������مي بحلف امل������دن الع�رص 

)ديكابول�س(، وتق�س������يم منطقة فل�سطني اإىل 

ثالثة واليات.

ويف ب������الد النهرين ق�س������مت املنطقة اإىل 

والي������ة ميزوبوتامي������ا ووالي������ة بابيلونيا، ويف 

أ�س������يا ال�سغرى �سمي الق�س������م ال�رصقي با�سم  ا

و�سط واليات كوماجني  اأرمينيا  والق�س������م االأ

وكابادو�س������يا وليدي������ا وقلعتي، ويف �س������مال 

أو قورينا  اأفريقي������ا مّت ت�س������كيل والية برق������ة ا

)�س������ريينائيكا ورب������ط مدنه������ا الكربى بحلف 

�س������مي حلف املدن اخلم�س )بنتابول( وغرباً 

والية طرابل�س وربط مدنه������ا الهامة بحلف 

املدن الثالث التيرتابول�س( ثم والية نوميديا 

وعا�سمتها مدينة قرطاج، ووالية موريطانيا 

وعا�س������متها ت�رص�س������ال )�س������يزاريا ن�سبًة اإىل 

�س������يزار(  ووالي������ة هيب������ون )عناب������ة( ووالية 

ق�سطنطني وعا�س������متها ق�سنطينة ويف م�رص 

�سكندرية  وخا�سًة املنطقة ال�سمالية والية االإ

�س������كندرية وهكذا مّت  وعا�س������متها مدينة االإ

مور �سيا�سياً واإداريا وع�سكرياً.
�سبط االأ

جراءات اإىل  وبالطبع فقد اأدت ه������ذه االإ

مور الت������ي وكلت بها  م�س������اعفة امله������ام واالأ

الدولة واأع�س������اء جمال�س ال�سيوخ والقنا�سل 

والوالة وجمال�س املدن ب�س������كٍل يتنا�س������ب مع 

الت�س������كيل اجلديد لهيكلية الدولة، وبالطبع 

ألوية  مور م������ع توزيع ا فقد ترافق������ت هذه االأ

اجلي�س امل�س������كل من الفيالق والكتائب، كما 

اأدت هذه ال�سيا�سة اإىل فتح م�ساريع عمالقة 

لت�س������هيل حرك������ة التجارة واجليو�������س ومنها 

أي�س������اً الطرقات التجارية والع�سكرية الربية  ا

مرباطورية. والبحرية على م�ستوى االإ

وف������وق ذلك كله تنظيم امل�س������األة النقدية 

وتغطي������ة حاج������ات الدولة مبا يتنا�س������ب مع 

مر  الو�سع الدويل اجلديد، وقد اأدى هذا االأ

اإىل اإدخال معدن جديد وهو معدن النحا�س 

واأخذت الور�سات ت�سك نقوداً نحا�سية بجميع 

تفرعاتها من اأجل �سد حاجة ال�سوق املحلية 

وتغطية نفقات اجليو�س ورواتب الع�س������اكر. 

وقد متيزت هذه امل�سكوكات النقدية اجلديدة 

والتي بداأت منذ عهد اأغ�س������ط�س يف �س������مال 

مرباطور وكتابة  اأفريقي������ا باإظهار �س������ورة االإ

ول )بروقن�سل( يف  ا�سمه اأو �سورة القن�سل االأ

فريقي  اأفريقيا مثل: فابيو�س ماك�سيمو�س االأ

 Africanus Fabius ق.م  ع������ام5   يف 

أو كالبورينيو�س بي�سو يف عام  Maximus  ا
أو با�س������ينو�س  1 ق.م Calpurnius piso ا
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 Passienus ب.م    3 ع������ام  يف  روفو�������س 

 .Rufus
وخالل هذه الظروف منحت ال�سالحية 

يف �سك النقود املحلية الربونزية والنحا�سية 

اإىل بع�س املدن الت������ي كان لها حق ملكيتها، 

اأما بخ�س������و�س النقود الف�س������ية والذهبية 

فقد انح�رصت �س������الحية �س������كها يف مدينة 

مرباطور فقط، ومل تُعَط  روما وب�س������خ�س االإ

أو ور�س������ٍة اأخرى  ي������ة مدين������ٍة ا ال�س������الحية الأ

با�ستثناء بع�س احلاالت النادرة ب�سبب بع�س 

الظروف اال�ستثنائية.

وري   وظهرت نقود من فئات الدنانري واالأ

Aureii اإال اأن اإنتاجه������ا بقي مقت�رصاً على 
الور�������س الرئي�س������ة يف امل������دن املركزية مثل 

ور�س������ة روما يف عهد اأوغ�س������ط�س، كما تعزز 

دور املدينة النقدي بعد موت �س������يزار حيث 

اأ�س������بحت مكان اإنتاج نقدي ع������ام وهام يف 

الوقت نف�سه، وعلى �سوء ذلك متت املالئمة 

بني امل�سكوكات النقدية القيمة وامل�سكوكات 

احلديثة من خمتلف الفئات، كما مت التوفيق 

واملالئم������ة ب������ني املوؤ�س�س������ات النقدي������ة كافة 

أو امل�س������وؤولة ع������ن ت�رصيف وتوزي������ع النقود  ا

والتي كانت تتحكم يف نظامها ومقايي�س������ها 

مر جعل من مدينة روما  ومعايريها، وهذا االأ

ن تكون عا�س������مة  مركزاً عاملياً جديراً بها الأ

ك������رب اإمرباطوري������ة يف التاري������خ حتى ذلك  الأ

العهد.

وبه������ذه الفرتة التي تلت وفاة �س������يزار مّت 

تن�سيب اأوكتاف ابنه بالتبني كاإمرباطور على 

روما يف 27 اأب )اأوغ�س������ط�س( عام 14 ق.م، 

وبذلك حتولت الدول������ة بنظامها من النظام 

مرباطوري. وهذا  اجلمه������وري اإىل النظام االإ

التن�سيب �سمح له يف �سك �سل�سلة من النقود 

مرباطور امل�ستقلة  الذهبية تظهر �سخ�سية االإ

مبظاه������ر خمتلف������ة بلغ عددها ح������وايل املئة 

�سكل وو�سعية. 

جراءات  وبالطب������ع فق������د كان له������ذه االإ

انعكا�س������اتها اخلطرية على امل�س������توى املايل 

واالقت�س������ادي، كما اأدى اإىل تراجع امل�ستوى 

الفني يف اإخراج �س������يغ وبواع������ث فنية ذات 

جمالية مرموقة كما كان عليه احلال �سابقاً، 

ب������داع الفني  مر يتما�س������ى مع االإ ومل يع������د االأ

الذي ي�س������مح للفنان يف خلق ابتكارات تعرب 

بداعية، واإمنا  عن ذوقه الفني وبراعت������ه االإ

مرباطور باإظهار �سخ�س������يته  تلبية رغبات االإ

�سمن مظاهر �س������ارمة وقوية وجامدة تعرب 

عن القوة والعظمة واجلربوت.

وق������د كانت ه������ذه الت�رصف������ات الفردية 

توقظ م�ساعر ال�سخط والغ�سب لدى الكثري 

من الفئات الفنية والثقافية، لذلك جند بني 

الفينة والفينة ظهور حماوالت جتديد امليول 

الفنية كما حدث يف عهد اأ�رصة جوليو كلوديا 

أع������وام 27- 68م.  يف الف������رتة الواقع������ة بني ا
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أث������رياً لتنتج بواعث  وزادت ه������ذه الظاهرة تا

ذات اإبداعات خيالية تنط������وي على املثالية 

�رصة  والفتوة وال�س������باب كما حدث يف عهد االأ

الفالفية يف الف������رتة الواقعة بني اأعوام 69- 

نطونية يف الفرتة الواقعة بني  �رصة االأ 96م واالأ

أع������وام 96- 162م حيث بلغت هذه املظاهر  ا

�س������كال  اأق�س������ى درجات الواقعية واإبراز االأ

أ�سلوب الق�سوة واجلفاف  احلقيقية مما ولد ا

ال�س������لطة، وكانت  التدريجي واإبراز مظاهر 

عادة الكرة من جديد  هذه خطوة متهيدية الإ

�رصة ال�سيفريية يف الفرتة الواقعة  يف عهد االأ

بني اأعوام 193-235م.

مور امل�ستجدة واملتبدلة على  ومل تقت�رص االأ

اإيقاظ امل�س������اعر الفنية، واإمنا تولدت يقظٌة 

جديدة تتمحور حول اإبراز مفاهيم عمالقة 

وفخم������ة وتنحى منحاً ديني������اً جديداً، ولكن 

�ساليب التي  باأ�ساليب جديدة تختلف عن االأ

كان يلعبها هذا اجلانب منطلقاً من املفاهيم 

امليثولوجي������ة، واإمنا تول������دت بواعث اأخرى 

م�س������تجدة بعد والدة ديانة �س������ماوية حديثة 

مرباطورية.  امت������د تاأثريها على م�س������توى االإ

وقد ترافق هذا التحول مع معطياٍت اإيجابية 

أ�سا�سية هي: اعتمدت على ثالثة مرتكزات ا

1- االعرتاف بالديانة الن�رصانية ب�سكٍل 

مرباطورية. ر�سمي وعلى م�ستوى االإ

2- نقل العا�س������مة م������ن مدينة روما اإىل 

مدينة الق�س������طنطينية مما ولد عامل التاأثر 

بالفن ال�سوري وال�رصقي ب�سكٍل اأكرث مما كان 

عليه احلال يف ال�سابق.

باط������رة للديانة اجلديدة  3- اعتن������اق االأ

مرباطور  �سخ�سياً وحما�سهم لن�رصها منذ االإ

مرباطور ق�سطنطني  فيليب العربي وحتى االإ

الذي اأ�سدر مر�سوم االعرتاف بالديانة كدين 

ر�سمي للدولة.

كرث اأهمية والتي ظهرت فوق  وامل�ساألة االأ

امل�س������كوكات النقدي������ة وول������دت بواعث فنية 

جديدة ظهور ال�سخ�سيات الن�سائية اجلديدة 

والتي ف�س������حت جماالً للن�س������اء املقربات من 

أُّماً  باطرة والقنا�س������ل والوالة �سواء كانت ا االأ

أو اأمرية يف امل�س������اركة يف ال�سيا�سة  اأو زوجة ا

واإدارة �سوؤون البالد، واإن كانت هذه الظاهرة 

مرباطورة  قد ب������داأت بظه������ور �سخ�س������ية االإ

كليوباترا ب�سكٍل م�س������تقل اأو مع زوجها، كما 

مرباطور مارك  مر يف عهد االإ تعم������ق هذا االأ

أو اأنطوان من عام 44 اإىل عام 33  اأنطونني ا

م������ر اإىل ظهور  ق.م، ولذل������ك فقد حتول االأ

الن�س������اء ذوات ال�سلة بامل�سوؤولني الكبار بدءاً 

مرباطور نف�سه ثم اإىل اأعوانه،  من �سخ�س االإ

كما جن������د اأن هذه الظاه������رة كانت موجودة 

نباط. لدى امللوك االأ

مور  وبالطب������ع فقد كان������ت تتم ه������ذه االأ

مرباطور  وامل�س������تجدات بناًء على رغب������ة االإ
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ال�سخ�س������ية، وم������ن هن������ا جن������د اأن �س������ور 

م������ريات اأخذت تربز فوق  مرباطورات واالأ االإ

امل�س������كوكات النقدية بكل فئاتها واأ�س������نافها 

املعدنية من ذهبية وف�س������ية وبرونزية. وقد 

اأظهرت هذه امل�س������كوكات �سل�سلة من النقود 

الفخم������ة التي ت������ربز روؤو�س ن�س������ائية جميلة 

وفاخرة ومميزة باإبراز الق�س������مات اجلمالية 

خ������اذة م������ع ت�رصيح������ات ال�س������عر اجلميل  االأ

واملو�سح بالزينة داخل اأطر اأو مواقع جميلة 

أي�ساً. ا

ح������وال فق������د ظهرت   وعل������ى جمي������ع االأ

م�س������تجدات تتعل������ق يف م�س������األة التجدي������د 

والتحدي������ث والتطوير للم�س������كوكات النقدية 

مبا يتنا�س������ب مع املرحلة التاريخية اجلديدة 

مرباطوري������ة الروماني������ة والتي مل يكن من  لالإ

ال�س������هولة مبكان اأن تتقبله������ا عقلية املواطن 

الروماين ل������وال انفتاحه عل������ى العامل العربي 

واحل�س������ارة العربية، لذلك انطلق التجديد 

من مرحلة اال�س������تهجان اإىل القبول مب�س�س 

مع احلذر واليقظة ثم الر�سا والطاعة.

وكان������ت اخلط������وة اجلريئة الت������ي بداأها 

مرباطور تيبري يف عام 23/22م بداية �سق  االإ

 livie  الطريق بعد اإظهار �س������ورة اأمه ليفي

حوال ميكننا اأن  فوق النقود، وعلى جميع االأ

نلخ�س بع�س هذه امل�ستجدات التي ظهرت 

عل������ى امل�س������كوكات النقدي������ة الرومانية قبل 

اال�ستفا�س������ة يف املو�س������وع وهي على ال�سكل 

التايل:

مرباطورة على  1- ظه������ور �سخ�س������ية االإ

امل�س������كوكات مبفرده������ا اأو مع زوجه������ا بدءاً 

من �سخ�س������ية كليوباترا وزوجها اأنطونني ثم 

مرباطور كلود وزوجته. �سخ�سية االإ

مرباط������ورات  2- ظه������ور �سخ�س������يات االإ

أمه������ات اأم زوجات اأو  مريات �س������واًء كن ا واالأ

أ�سكال  اأي �س������فٍة اأخرى. وقد �سكلت �سور وا

مرباطورات �سل�سلة غنية جداً من الروؤو�س  االإ

الن�س������ائية امللفته للنظ������ر واجلميلة والرائعة 

أناقتها ور�س������اقتها، وب�سكٍل خا�س  من خالل ا

فيما يتعلق بالتنوع������ات والت�رصيحات بحيث 

اأظهرت كل واحدة املودي������ل واملظهر الدارج 

واملعروف يف ع�رصها.

مرباط������ورة جولي������ا دومنا زوجة  أم������ا االإ ا

مرباطور �س������بتيمو�س �س������يفرييو�س 193- االإ

211م فق������د ظهر �س������كلها ف������وق النقود مع 

ت�رصيح������ة �س������عر متموج ومتك������ور ويتموج يف 

أو تاج. كما  أكلي������ل ا م�س������توى العنق، ويعتليه ا

حيان ب�س������كٍل وقور  ظهر الوجه يف بع�س االأ

ناقة. واأغلب  ورزين ووا�س������ح ومتباين مع االأ

مرباطورية  املظاهر املنقو�سة هي املظاهر االإ

أ�سفل   خا�س و�سع يف ا
ٍ
املذكرة وب�سكٍل هاليل

أو املثنى  ال�س������كل الن�س������في املزين باجل������وخ ا

�س������ول ال�رصقي������ة مع كتابة  والذي يذكر باالأ
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م والزوجة  ال�س������عيدة  مرباطورة االأ تخلد االإ

.IULIA PIA FELIX AUG :جوليا

3- اإظه������ار �س������ور �سخ�س������يات مرموقة 

�سيا�س������ياً اأو غريها من ال�سفات بعد الوفاة، 

مبعنى اإظهار ال�سخ�سيات التاريخية املتوفاة 

فوق النقود.

بط������ال التقليديني  4- ظه������ور �س������ور االأ

واملهند�س������ني امله������رة والذين كان������وا ينفذون 

امل�ساريع العمالقة من معابد وج�سور واأقوا�س 

ن�رص وم�سارح ن�سفية وم�سارح دائرية وقني 

املياه...اإلخ.

حداث والظواهر العمرانية  5- اإظهار االأ

وال�سيا�سية والدينية والع�سكرية الهامة.

6- اإب������راز دور الكتاب������ات م������ن خ������الل 

ح�س������ولها على حيز هام ف������وق وجوه النقود 

من اأجل اإكمال ال�س������كل الطبيعي والت�سوير 

الفني.

الناق�س������ني  لرباع������ة  ف�س������ح جم������ال   -7

وامل�سورين والثاقبني يف اإظهار جمالية هذه 

مامية  ال�سل�س������الت النقدية وفوق الوجوه االأ

واخللفية للنقود.

8- مل تنقط������ع امل�س������كوكات النقدية عن 

آلهة ومعبودات  تقدمي مفاهي������م متنوعة عن ا

البانتيون الروماين.

9- قدمت النقود الرومانية كمية هائلة 

من املعلومات والوثائق التاريخية الهامة.

النقدية  �س������دارات  االإ خ�س�س������ت   -10

النحا�س������ية لال�س������تعماالت املحلي������ة ح�رصاً 

فريقية. وخا�سًة يف املناطق االأ

اإعطاء ال�سالحيات ملجل�س ال�سيوخ   -11

حيان يف �سك النقود. بع�س االأ

باطرة مع �سور  ظهور �سور بع�س االأ  -12

وىل )بروقن�سول( القنا�سل من الدرجة االأ

�س������كت نقود يف والي������ة قرطاج من   -13

أ�س������كال ومظاهر متنوعة  فئة الدنانري تربز ا

أو  وخمتلف������ة مث������ل ال�س������كل الكلي لقرط������اج ا

أو �س������كل  �س������كل ن�س������في لراأ�س روما املقنع ا

أ�س  أو را أو فيكتوريا ا لهة الن�رص نيكة ا ن�سفي الإ

اأفريقيا.     

كما متيزت النقود الربونزية باإبراز   -14

�������رص احلاكمة يف عهد  كامل �سخ�س������يات االأ

ال�س������يادة الرومانية املطلقة، وب�س������كٍل خا�س 

�رص الت������ي تقر بو�س������وح يف تبعيتها  تل������ك االأ

مرباطورية التي تفر�س �سيادتها  لل�س������لطة االإ

أ�سها اأحد احلكام  على تلك املنطقة التي يرتا

أو الذين تنتدبهم ال�سلطة. املحليني ا

الديكابول����س  م���دن  حل���ف  ت�سكي���ل 

نتاج النقدي: واالإ

أ�س������ماء  ا بحاث احلديثة عن  ك�س������فت االأ

أو نق�س������ان،  أو بع�س������ها بزيادة ا مدن احللف ا

كما مّت التاأكد من الور�������س التي مّت اإقرارها 

واعتمادها ل�س������ك النقود �س������واء كانت ت�سك 
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أو  مل�س������لحة املدينة الت������ي كانت تابع������ة لها ا

أم ل�سالح الفرق  مل�سلحة النقود الر�س������مية ا

الع�س������كرية، واأ�س������يف اإىل هذه املدن الحقاً 

بع�س املدن التي كانت تتبع اململكة النبطية 

نذكرها كما جاءت عند الربوفو�س������ور اأوجية 

وهي: 

أبي������ل(- درعا-  أو تل ا أبي������ال )قويلب������ة ا  ا

ب�رصى- قن������وات- كابيتوليا�س )بيت را�س(- 

�سعري(- كرا�س������موبا )الكرك(- ديون )تل االأ

اإي�سبو )هي�سبان(- اأم قي�س )جدرا(- جر�س 

)جريزا(- هيبو )قلعة احل�سن(- ماأدبا- ني�سا 

�سكيتوبول�س)بي�س������ان(- بيال )طبقة فحل(- 

بيرتا )البرتاء(- عمان )فيالدلفيا(- �س������هبا 

)فيليبوبول�������س(- راباثموبا )الرباح(( وجميع 

الور�������س والنقود الت������ي مّت اإنتاجها ومواقعها  

در�ست ومّت تفح�س������ها على �سوء املكت�سفات 

)28(
ثرية احلديثة. االأ

نت������اج النق������دي ينت�رص فوق حيز  وكان االإ

مكاين امتد من دم�س������ق حتى خليج العقبة، 

وبذل������ك فهو يح������وي يف احلقيق������ة العديد 

م������ن املناطق املختلفة م������ن حيث اجلغرافية 

والتاريخ ال�سيا�س������ي. وامل������دن الثماين ع�رصة 

التي �س������كت النق������ود فهي جميعه������ا ما عدا 

)ني�سا- �س������كيتوبول�س( واقعة اإىل ال�رصق من 

ردن- البحر امليت- وادي عربا. وال  خط االأ

يوج������د اأي عقبة ظاهرية ميكن اأن تف�س������ل 

هذا القطاع عن فل�سطني الواقعة اإىل الغرب 

وال حتى منطقة دم�سق ال�سمالية.

وه������ذه امل������دن التي �س������كلت احللف كان 

لها كيانات خمتلفة م������ع التقلب والتغيري اإىل 

العديد من مدن  الديكابول�س وكانت �سيا�ستها 

دارية تتغري بالتناوب بني الوالية  وتبعيتها االإ

ال�س������ورية ووالية فل�س������طني والوالية العربية 

التي تاأ�س�س������ت يف عام 106م والتي �س������مت 

ق�سماً من هذه املدن، وق�سماً منها التحق يف 

خر، وبذلك تكون قد فقدت وحدتها التي  االأ

كان������ت موجودة يف ظل اململكة النبطية. ومع 

ذلك بقيت تربطها جميعاً روابط م�س������رتكة 

ومنها الروابط الثقافية املتقاربة والعالقات 

أث������ريات النبطية والتي  االجتماعية ذات التا

تاأكدت يف مدن الديكابول�س.

نت���اج النقدي واملتب���دالت اجلديدة  االإ

يف مدن حلف الديكابول�س:

اأما بخ�س������و�س امل�س������األة النقدية فكانت 

توجد عالقة م�سرتكة لهذه املدن بني بع�سها 

البع�س ومن جهٍة اأخرى ارتباطها مع النقد 

النبط������ي، ولكن يف الوقت ال������ذي دخل فيه 

الرومان حلت طبيعة خ�سو�سية ميزتها عن 

أو  ور�س������ة دم�سق، ومدن ال�س������احل الفينيقي ا

ال�س������وري ذو التقليد النقدي الفينيقي، كما 

ثن������اء النقد النبطي ما عدا  غاب يف هذه االأ

ور�سة مدينة البرتاء التي بقيت ت�سك وبن�سب 
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ب�س������يطة من النقود ال�س������ابقة بعد ت�س������كيل 

الوالية العربية. 

اأما عل������ى �س������عيد املنطقة فق������د بينت 

الربوفو�س������ور  اأجراه������ا  الت������ي  الدرا�س������ات 

كري�ستيان اأوجيه وجود ثالثة حمتويات �سمن 

 وهي:
)29(

جمموع هذه املنتجات النقدية

1- من������ذ عه������د بومبيو�������س وحتى عهد 

مرباط������ور تراجان، وق������د مّت العثور على  االإ

نقود برونزية موؤرخة يف نف�س عام االحتالل 

وىل من تاريخ  وال������ذي توافق م������ع ال�س������نة االأ

أربع  أو ا مدين������ة روما، وقد جاءت م������ن ثالث ا

ور�سات: اأم قي�س )جدرا(- ني�سا- �سكيتوبول�س 

)بي�س������ان(- هيبو�س )قلعة احل�سن(-، ورمبا 

قنوات )كاناتا( وتعود للعهد اجلمهوري، وقد 

ا�ستمرت ب�س������كل غري منتظم يف عهد جوليو 

كلوديان مع اإ�سافة ثالثة اأماكن جديدة لل�سك 

وهي )جر�س )ج������ريزا(- عمان )فيالدلفيا- 

بيال )طبقة فحل( وجميعها كانت من املدن 

وائل يف حلف الديكابول�س. االأ

2- من������ذ عه������د تراج������ان وحت������ى عهد 

نتاج  مرباط������ور اإيالجب������ل، وهنا اأخ������ذ االإ االإ

يتكاثر م������ع ظهور ور�س جدي������دة فتحت يف 

املدن الهامة من الوالية العربية مثل: البرتاء 

�س������دارات  ومن ثم ب�رصى ودرعا، كما اأن االإ

اأخذت ت�س������تمر يف مدن اأخرى مثل: جر�س- 

أم  عمان- وهيبون )قلعة احل�سن( وبي�سان  وا

قي�س. وقد تطورت ب�سكٍل خا�س منذ منطلق 

منت�س������ف الق������رن الثاين ومع ق������دوم مارك 

أوري������ل. ومع افتت������اح ور�������س اأبيال-)قويلبة(  ا

وكابيتوليا )بيت را�س(.

وتع������ززت يف عه������د كومود ث������م تكاثفت 

وتع������ززت يف بداية القرن الثالث، وي�س������اف 

اإىل الالئحة ال�س������ابقة وقبل موت �سبتيمو�س 

�سيفريو�س ثالثة مواقع جديدة لل�سك: ديون 

�س������عري( -ماأدب������ا رابامتوبا )الرباح(  )تل االأ

اإب�سو)هي�سبان(-  اإ�سافيان:  موقعان  وكذلك 

كرا�سموبا )الكرك(. ويف عهد اإيال جبل فقد 

متيز عهده ببلوغ ه������ذه الظاهرة اإىل قمتها، 

ومن جهٍة اأخرى فمن بني 17 ور�س������ة �س������ك 

نقدي مّت اإغالق 12 منها يف هذه الفرتة.

3- واأخ������رياً وعلى الرغم م������ن االنفتاح 

العر�س������ي الكب������ري والزائ������ل خ������الل وق������ت 

مرباطور فيليب العربي  ق�س������ري من عهد االإ

حلوايل 18 ور�س������ة نقدية يف منطقته �سهبا، 

اإال اأن بع�������س الور�������س الت������ي كان يتمرك������ز 

غالق  نت������اج النقدي اأخ������ذت يف االإ فيه������ا االإ

تدريجياً على ال�س������كل التايل: ماأدبا يف عهد 

مرباطور �سيفري الك�سندر- اأم قي�س- ني�سا  االإ

مرباطور  �سكيتوبول�س)بي�س������ان( يف عه������د االإ

مرباطور  قاري������ان الثالث- ب�رصى يف عهد االإ
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باطرة  تراجان- دي�س������ة ودرعا يف عه������د االأ

فالريان وغاليان يف عام 7/256.

اإال اأن هذا التحول الذي ح�سل مل يقت�رص 

على مدن الديكابول�������س والوالية العربية بل 

كان -ب�سكٍل عام- مت�سابهاً ومتماثاًل مع تلك 

كرث  ك������رث قدماً واالأ أو االأ الور�س������ات القدمية ا

اإنتاجاً يف �س������ورية، وب�سكٍل خا�س يف دم�سق 

أو فل�س������طني مث������ل نابل�س- عالي������ا )العقبة(  ا

كابتولينا– �سيزاريا البحرية.

الظ���روف واملنا�سبات التي كان يتم فيها 

نتاج النقدي: االإ

نتاج النق������دي وتكاثره  من املوؤك������د اأن االإ

وىل كان مرتبط������اً مع ظروف  يف املرحل������ة االأ

احل������روب اأو احلم������الت الع�س������كرية الت������ي 

كانت جت������ري داخل الب������الد اأو يف اخلارج، 

وكذلك ارتباطه مع اأماكن وجود املع�سكرات 

الرومانية، اإ�س������افة اإىل التن�س������يق مع نظام 

نتاج املحل������ي. وقد متيزت النقود يف تلك  االإ

أو اإ�سهار الظواهر العائلية  الفرتة بعدم اإظهار ا

نظم������ة واملجامع واملوؤ�س�س������ات  أو اإ�س������هار االأ ا

مرباطوري������ة اإال يف ح������ال رغب������ة املدينة  االإ

املنتجة اأو خالل زيارة اإمرباطورية خا�سة. 

نتاج كانت مرتبطة يف  كما اأن غ������زارة االإ

االنت�س������ارات التي كان يحققها اجلي�س على 

اأر�س الواقع وخا�س������ًة احلمالت التي كانت 

باطرة في�سبا�س������تيان وتيتو�س،  تتم بقيادة االأ

نتاج يف  مر على غ������زارة االإ وينطب������ق هذا االأ

مرباطور ك������راكال وجوليا دومنا يف  عه������د االإ

ع������ام 5/214 و6/215م يف ور�������س اأم قي�س 

آبي������ال )قويلبة- تل بيل(  وبي�س������ان ورمبا يف ا

أنها كان������ت مرتبطة مع  والت������ي من املمك������ن ا

مرباطور  احلمالت الع�سكرية التي قادها االإ

يف ال�رصق.

�س������دارات النقدي������ة  وكان������ت معظ������م االإ

املخ�س�سة للع�س������اكر يتم اإنتاجها من معدن 

الربون������ز، واأحيان������اً تكون ف�س������ية وباأحجام 

خمتلف������ة ثقيلة اأم خفيفة، اإال اأن اإنتاجها كان 

يتم ب�سبب الظروف احلربية، ولذلك تندرج 

هذه النقود �س������من النفقات الع�سكرية، كما 

تبني مدى م�س������اهمة املدينة التي �سكت هذه 

النق������ود يف دعم اجلي�س للدف������اع عن البالد 

ومبح�س رغبتها واإرادتها.

وثمة منا�س������باٍت متع������ددة كان يتم فيها 

نتاج النقدي حيث كانت الفائدة  حت�س������ني االإ

تع������م على القط������اع املدين والع�س������كري مثل 

مرباطور على  منا�س������بات اإ�سهار تن�س������يب االإ

أو اأحداث وم�ستجدات عائلية تتعلق  العر�س، ا

مرباطور واأ�رصته. مثل و�س������ول  ب�س������خ�س االإ

�س������يزار )القي�رص( اإىل العر�س واإ�س������هار ذلك 

أو اإ�سهار االتفاق بني  نطونية. ا فوق النقود االأ

مرباطور م������ارك اأوريل وفريو�س ويف هذه  االإ

املنا�س������بة مّت اإنتاج ميداليات نقدية يف ور�سة 
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عم������ان )فيالدلفي������ا( ظهرت فوقها �س������ورة 

هرياقليو�س.

أي�س������اً نقود مبنا�س������بة  وكان������ت ت�س������ك ا

أو اأي جتديد هند�س������ي  بناء قلع������ة اأو معبد ا

للمدين������ة كم������ا ظهر ذلك فوق نق������ود مدينة 

نطونية  �������رصة االأ أي�س������اً ويف عهد االأ عم������ان ا

والتي ظهرت فوقها �سورة هرياقليو�س فوق 

العرب������ة امللكية اأو احلربية. كم������ا كان اإنتاج 

النق������ود يعك�������س الظواهر الكربى وب�س������كٍل 

خا�س احلمالت الع�س������كرية التي اأثرت على 

دنى و�سمن  مرباطورية يف ال�رصق االأ كامل االإ

املعايري واملقايي�س التي كان لها بع�س التاأثري 

على حياة املدينة.

لعاب الريا�س������ية  كما كان يتم اإ�س������هار االأ

من خالل �س������ك نقود جدي������دة، مثل النقود 

التي �سكت يف مدينة ب�رصى مبنا�سبة اإ�سهار 

له  وملبية يف املدينة على �رصف االإ لعاب االأ االأ

أو اإ�سهار  النبطي ذي ال�رصى )دو�س������اري�س(. ا

مرباطور اإىل مدن الديكابول�س  منا�سبة زيارة االإ

مرباطورية وتد�سني  أو الزيارات االإ أو بع�سها ا ا

أو دفاعية اأو عامة وحت�س������ني  أبنية جتميلية ا ا

و�س������يانة املدن يف هذه املنا�سبات كما حدث 

أثناء  يف مدن ب�رصى وجر�س وعمان والبرتاء ا

مرباطور هادريان عام 130/129م.  زيارة االإ

وكانت هذه املنا�س������بة فر�س������ة لزيادة ودعم 

نتاج النقدي. االإ

كم������ا كان������ت ت�س������تفيد املدن م������ن بع�س 

املنا�سبات من اأجل اإبراز مكانتها املرموقة بني 

خرى يف حال ح�س������ولها على مركز  املدن االأ

أو اأي  اإداري مثل مركز م�ستعمرة اأو مرتوبول ا

مرباطوري مثل  لقب �رصيف كمنحها اال�سم االإ

ب�رصى تراج������ان- فيليبوبول�س- فيالدلفيا- 

أم قي�������س مدينة بومبي- ومدينة  كما دعيت ا

بيال الفيليبية اأو مدينة فيليب... اإلخ ولذلك 

تكون هذه املنا�س������بة فر�س������ة من اأجل اإ�سهار 

ذلك م������ن خالل الكتابات الت������ي تنق�س فوق 

امل�سكوكات.

العالقة النقدية بني املدن املتجاورة:

كان ملدن حل������ف الديكابول�������س والوالية 

العربية انفتاح وا�س������ع عل������ى العامل منذ عهد 

اململكة النبطية، وقد ا�س������تمر هذا االنفتاح 

بعد ت�س������كيل م������دن احللف ومن ثم ت�س������كيل 

الوالية العربي������ة، وكان ينعك�س هذا االنفتاح 

على العالقات املالية وب�س������كٍل خا�س حجم 

نتاج النقدي وال�س������فات الفنية لل�س������كات  االإ

النقدي������ة والتي كانت تعرف با�س������م التقارب 

هلي لهذه ال�سكات )الدمغة اأو اخلتمة(. االأ

مر اأي�ساً على النغم الفني  وينطبق هذا االأ

�س������دارات مثل تلك النقود  والنظام العام لالإ

أبيال وكابتوليا�س  التي �سكت يف كل من مدن ا

مرباطور مارك اأوريل  )بيت را�س( يف عهد االإ

�رصة ال�س������يفريية حيث  باطرة يف عهد االأ واالأ
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قدمت منوذجاً جيداً للعالقة املنظمة بنف�س 

نت������اج، وقد كانت هذه  مر بالن�س������بة اإىل االإ االأ

جراءات منا�سبات جيدة للربط بني مدينة  االإ

مر  أبي������ال، وكذلك االأ كابيتوليا�������س مبدين������ة ا

بالن�س������بة اإىل الربط بني مدينة درعا مبدينة 

ب�رصى وخا�س������ة مبا يتعل������ق يف النقود التي 

كان������ت تظهر املعاب������د يف كال املدينتني ومن 

م������ر يف العديد من مدن  ثم انت�رص ذل������ك االأ

املنطقة.

�س������دارات  وبالطب������ع فق������د كان لهذه االإ

اعتب������ارات اأخرى خا�س������ة تتعل������ق يف املنهج 

أو العقي������دي الذي كان �س������ائداً يف  الدين������ي ا

مر هنا  املجتمع ب�س������كٍل خا�س، ويرتب������ط االأ

له النبطي  أو ديانة االإ وب�سكٍل خا�س يف عبادة ا

ذى ال�������رصى يف الوالية العربية وانت�س������ارها 

حتى جنوب اجلزي������رة العربية، ولهذا فكان 

م������ر انت�س������ار ذو قاعدة عري�س������ة.  له������ذا االأ

ولذلك كانت تظهر مق�سورات العبادة لهذا 

أنتجتها ور�س مدن  له و�س������ط املعابد التي ا االإ

الديكابول�������س ومدن الوالي������ة العربية ومنها 

نق������ود مدينة درعا الت������ي اأخذت تتزايد منذ 

مرباطور اأنطوان، وكذلك �س������ورته  عه������د االإ

ومعبده يف مدينة ب�رصى وخا�س������ة يف عهد 

�رصة  أباط������رة االأ مرباط������ور كومود وعهود ا االإ

ال�سيفريية.  

ومن ه������ذا املنطلق فقد و�س������عت مدينة 

قنوات الربط لي�س������ل اإىل مدين������ة اأنطاكيا، 

مر على املدن  وهذا يعني بالنتيجة تعميم االأ

ال�سورية ال�ساحلية بعد اأن كان اإنتاج ور�ستها 

نتاج النقدي املتوا�س������ع. اإال  يقت�������رص على االإ

أنها وعلى حني غفلة اأ�س������بحت ور�ستها تنتج  ا

نقوداً وبغزارة وخا�سًة يف نهاية عهد دوي�سيان 

وخ������الل �س������نتني متتاليتني من ع������ام 5/94 

و6/95 حيث �س������كت نقوداً وبغزارة وجدت 

له������ا مناذج مناظرة يف مدينة اأنطاكيا. وهذا 

مر يبني ومن دون �س������ك اأن مدينة قنوات  االأ

نتاج نقود خ�س�ست ليتم  منحت ترخي�ساً الإ

تداولها يف حدود اإقليمية وا�سعة وعري�سة. 

وهناك مثاٌل اآخر قدم منوذجاً مل�سكوكات 

أنتجتها ور�س������ة جدي������دة يف مدينة  نقدي������ة ا

راباثموب������ا )الرب������اح( التي كانت العا�س������مة 

القدمي������ة ملنطقة مواأب والت������ي كانت متتلك 

موقع������اً جغرافي������اً هام������اً يف و�س������ط الوالية 

العربي������ة، وكذلك يف حمطة ومرتكز ج�س������م 

الفيلق الع�س������كري يف املحيط املجاور. ففي 

أنتجت ور�سة هذه املدينة  بداية القرن الثالث ا

قل  ونحو نهاية  خالل ثالث �س������نوات على االأ

مرباطور �سبتيمو�س �سيفريو�س كمية  عهد االإ

�س������خمة من النقود الكبرية انت�رصت بتو�س������ع 

كبري خارج الوالي������ة العربية حتى جندها يف 

نف�س مدينة دورا اأوروب�س )ال�ساحلية( على 

الفرات ويف م�رص اأي�ساً. وخالل هذا الفرتة 
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كان������ت ور�س كل من مدن ماأدبا يف ال�س������مال 

والبرتاء يف اجلنوب ت�س������هد ن�ساطاً ملحوظاً 

أي�س������اً. وقد متتعت هذه الور�س مبيزة هامة  ا

كونها كانت اأكرث قرباً من منجم النحا�س مما 

نتاج.  وفر لها امل�سدر املعدين الهام لالإ

حوال جن������د اأن مناذج  وعل������ى جمي������ع االأ

كرث طبائعية  مثل������ة املطروحة واالأ النقود واالأ

فه������ي تلك النم������اذج الت������ي تب������ني املظاهر 

أو الهند�سية اإ�سافًة اإىل  أو الدينية ا العقيدية ا

مر ميكن اأن  املظاهر الت�سخي�سية، وهذا االأ

يو�سح وب�سكٍل جيد من خالل امليول والنزعة 

كرث ت������داوالً م������ع الرغبة يف ال�س������عي من  االأ

اأجل الو�س������ول اإىل تنفيذ نف�س العمل ولكن 

ب�سكل يكون اأف�سل من عمل املدينة املجاورة 

والقريبة جداً، وهذا يعني املناف�س������ة الفنية 

مثل. باإظهار وجوه النقد بال�سكل االأ

�س������ل يف هذه اخليارات  ولكن جند اأن االأ

ميكن اأن يبني التاأثري الوا�سح لبع�س الور�س 

يف املدن الكربى على ور�س املدن ال�س������غرى 

ومنها على �س������بيل املثال ور�سة اأم قي�س التي 

حولت ال�س������يغ وامليول القادم������ة من الور�س 

البعيدة نوعاً ما وب�سكٍل خا�س ور�سة مدينة 

�س������ور لترتجم عملي������اً فوق النق������ود املنتجة 

وب�سكٍل مبكر حتى مدن الديكابول�س والوالية 

العربية. 

اال�ستنتاج: 

ومن خالل ما تقدم جند اأن نقود  جميع 

املدن ال�س������ورية الربونزية مب������ا فيها مدينة 

خرى القت منذ  اأنطاكيا واملدن ال�ساحلية االأ

بداي������ة العهد الروماين وحت������ى طيلة القرن 

الث������اين بعد امليالد بكامله انت�س������اراً وا�س������عاً 

وب�س������كٍل عري�س وخا�سًة مدن �سور و�سيدا 

و�سماالً حتى اأظنه وجنوباً حتى غزة، كما اأن 

تطور وتنامي النق������ود املحلية قد زود وقدم 

يف هذا التاريخ ن�س������بة متنامي������ة من النقود 

التي �س������كت يف الور�س البلدي������ة يف املنطقة 

وكذلك النقود القادمة من املناطق املجاورة 

اإ�سافًة اإىل م�ساعفة اإنتاج النقود الرومانية 

ر�س ال�س������ورية يف  التي كانت ت�رصف فوق االأ

خمتلف املجاالت.

وم������ن ه������ذه النق������ود فئ������ات ال�سي�س������رت 

�س. وكان الرتابط بني الور�س  وم�س������تقات االأ

ب�سكٍل عام وارداً وملحوظاً من خالل النقود 

الربونزية الك������ربى من مدينة اأنطاكية وحتى 

�س������كندرية والتي انت�رصت ب�س������كٍل  مدينة االإ

وا�س������ٍع وعري�س نحو منت�سف القرن الثالث 

على كامل منطقة جنوب بالد ال�س������ام وحتى 

�سمال اجلزيرة العربية، وقد جاء ذلك تكملًة 

للن�س������اط الذي كانت حتققه النقود النبطية 

املنتجة يف كل من ور�سة مدينة ب�رصى وور�سة 

مدينة البرتاء يف الفرتة ال�سابقة.
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قليمي  و�سمن هذا االنت�سار والتبادل االإ

واملنفت������ح كثرياً فقد اأقيم������ت عالقات جيدة 

ومثمنة ب������ني املدن، وعلى �س������بيل املثال بني 

مدن الب������رتاء ورباثموبا )الرب������اح( يف العهد 

ال�سيفريي، اأو بني جر�س ونابل�س، كما منحت 

مدن فل�سطينية حق افتتاح ور�سات �سك نقود 

ن�سيطة جداً.

مور توؤكد الدور املحوري   وجميع هذه االأ

واله������ام للطريق ال������دويل املوح������د للمحاور 

الكربى والذي مّت تنفيذه منذ بداية ت�س������كيل 

مرباطور تراجان  الوالية العربية يف عهد االإ

و�سمي با�سمه: )طريق تراجان اجلديد، فيا 

ترايان������ا نوف������ا( ومّت مده اإىل مدين������ة العقبة 

ثم ا�س������تمر حتى �س������مال اأفريقيا، وكان لهذا 

الطري������ق وتفرعاته اأهمية ك������ربى بني مدن 

بالد ال�س������ام اجلنوبية وكل الطرق التجارية 

العاملية.

ومهم������ا كانت العالقة ال�س������ائدة يف تلك 

الف������رتة فجميعها جاءت لتوؤك������د االندماجية 

والوحدة الكاملة له������ذه املنطقة مع املجموع 

العام واملتكامل لكل املدن ال�سورية ويف املعنى 

العري�س لبالد ال�سام.

وبالطب������ع فكانت هذه الوحدة واالندماج 

والتوا�س������ل بني جميع املدن يق������دم منعطفاً 

هاماً اأعطى جماالً وا�س������عاً لتفخيم وتعظيم 

التنظي������م الروم������اين للوالي������ة العربية ومدن 

أي�ساً  الديكابول�س وجلميع الواليات ال�سورية ا

دارية،  وبكام������ل تنظيماتها وتق�س������يماتها االإ

والذي يعك�س جيداً الظاهرة اجليدة للم�ساألة 

النقدية يف جميع املدن ال�سورية وحتى املدن 

اخلارجية.
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�سكندرية يف عام 69 ق.م وقد حكمت م�رص  الهللين�ستي وكانت اآخرهن كليوباترا ال�سابعة. ولدت يف مدينة االإ
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أو انتحارها طويت �سفحة  ونفوذ امللكة كليوباترا وخا�سًة بعد دخول قوات اأوكتاف واحتالل م�رص، وبقتلها ا

أ التاريخ الروماين اجلديد.     تاريخ م�رص الهللين�ستي ونهاية احلكم البطلمي الالجيدي امل�ستقل وبدا
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مريكي اأوين غينجريت�ش يف كتابه )عيون ال�س������ماء(  يروي عامل الفل������ك الأ

أوائل القرن الع�رشين اقرتح جمموعة من الفال�س������فة الالمعني يف ق�سم  أنه يف ا ا

الفل�سفة يف جامعة هارفارد على رئي�ش اجلامعة ت�سارلز اإيليوت �سعاراً منا�سباً 

لتزيني واجهة املبنى اجلديد للق�س������م. كان القرتاح الذي حمله الربوفو�س������ور 

جورج باملر مقتب�ساً من اأقوال الفيل�سوف اليوناين بروتاغورا�ش الذي عا�ش يف 

�سياء،  ن�س������ان هو مقيا�ش لكل الأ الفرتة الواقعة بني 481 و411 قبل امليالد: الإ

❁❁ باحث واأ�ستاذ جامعي �سوري.

ò

ق�صة تاريخ الكون

د. جهاد ملحم

❁
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لك������ن رئي�س اجلامع������ة مل يواف������ق على ذلك 

االق������راح. وحني اكتمل بناء قاعة امر�س������ون 

أزيح ال�س������تار عن اللوحة  يف ع������ام 1905، وا

التذكاري������ة، كان البديل املكتوب هو اقتبا�س 

م������ن ن�س ديني ق������دمي يق������ول: اأي نوع ذلك 

ن�سان الذي  االإ

نت�سوره؟ لي�س مهماً يف هذا ال�سياق ردود 

أولئك الفال�سفة جتاه هذه العبارة، لكن  فعل ا

احلكمة امل�ستخل�سة من ذلك اأن هذا ال�سعار 

يطرح م�س������األة جوهرية بالن�سبة لنا جميعاً، 

أ�سا�سياً  ن�س������ان موقعاً ا اأال وهي: هل ميلك االإ

أنه جمرد كينونة �س������ئيلة  أم ا يف هذا الكون، ا

فيه؟

�س������نعود اإىل ه������ذه امل�س������األة فيم������ا بعد، 

ن�س������ان  ول: االإ أ باالقتبا�س االأ لكن دعن������ا نبدا

�س������ياء. وفق������اً ملعايري الطول،  مقيا�س لكل االأ

وم������ن املرج������ح اأن بروتاغورا�������س مل يق�س������د 

ه������ذه الناحية يف تعبريه،  منث������ل نحن -بنو 

الب�������ر- نوعاً من الكائنات املوجودة يف هذا 

الكون، تقع اأحجامها يف الو�سط بني العاملني 

اجله������ري واملجهري. اأعلى وم������اوراء، ميتد 

الكون مبقدار خم�س وع�رين مرتبة اأكرب من 

ن�سان، بينما اأدنى واإىل الداخل، تقع  ج�سم االإ

نواة الذرة �س������من مرتبة اأ�سغر منه مبقدار 

�ست ع�رة مرة.

ويف العامل ال������ذري توجد اأعاجيب تذهل 

العق������ول. اأ�س������بح الفيزيائي������ون كيميائي������ني 

زئب������ق  اإىل  الذه������ب  يحول������ون  حديث������ني، 

واليورانيوم اإىل �س������رتونتيوم. فاجل�س������يمات 

دون الذرية ميكنها اأن تتفانى مع اجل�سيمات 

أو، على  امل�سادة لها، حمولة املادة اإىل طاقة، ا

العك�س من ذلك، ميكن للطاقة ال�سافية اأن 

تولد ج�س������يمات مادية جديدة ذات خوا�س 

مثرية يف كتلتها و�سحنتها الكهربائية ولونيتها 

خرى من املقيا�س،  اإلخ..... ويف النهاي������ة االأ

يتفح�س علم������اء الفلك هذا الك������ون الهائل 

االت�ساع، في�س������فون جمرة درب التبانة باأنها 

دوالب عمالق من الن������ار يحتوي على مئتي 

مليار م������ن النجوم- حوايل خم�س������ني جنماً 

ر�س.  أة، وطفل على االأ مقابل كل رجل، وامرا

وفيم������ا وراء جملتنا النجمية اخلا�س������ة بنا 

هناك جمرات اأخرى ال ح�رص لها ت�ستت نحو 

اأطراف الكون، تبعد عنا م�س������افة ترتواح من 

10 اإىل 20 مليار �سنة �سوئية.

جميع االكت�سافات الفلكية حدثت خالل 

القرن الع�رصين املن�رصم، واأغلبها يف الن�سف 

الثاين منه. وم������ع ذلك، وال واحدة منها يثري 

الده�س������ة مثل م������ا يثريه ال�س������يناريو العلمي 

وىل من  الذي و�س������ع ليف�������رص اللحظ������ات االأ

عملية اخللق. وخالل العقود القليلة املا�سية 

ت�س������افرت درا�س������ة ما دون العامل الذري، اأو 

ولية، مع درا�سة علم  فيزياء اجل�س������يمات االأ
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الفلك لو�س������ف الكون يف مراحله املتعاقبة. 

لقد ف�سلت الفيزياء يف نهاية املطاف عندما 

ح������اول علم������اء الفيزياء النووي������ة مع علماء 

الفل������ك اأن يرجعوا بح�س������اباتهم اإىل الوراء، 

حتى اللحظة �سفر، لكنهم و�سلوا بنجاح اإىل 

قبل البداية، اأي اإىل اللحظة 10 –43 ثانية. 

يف هذه النقطة انق�سمت الثانية اإىل مدى ال 

ميكن قيا�سه باأية �س������اعة، عندما كان كامل 

ن م�سغوطاً �سمن  الكون الذي ن�س������اهده االآ

نقطة )حيِّز ال متناهي يف ال�س������غر( يف�رصها 

أ  االرتياب، وهي من ال�ساآلة واالرت�سا�س  مبدا

بحيث ميكنها اأن تعرب خرم اإبرة. لي�س فقط 

ر�������س، اأو اجلملة  ه������ذه الغرف������ة، اأو هذه االأ

ال�سم�س������ية، بل كامل الكون كان من�س������غطاً 

يف نقطة كثيفة جداً من الطاقة ال�س������افية. 

أت������ي االنفج������ار. ال توجد طريقة  وبعدئ������ذ يا

منا�س������بة للتعبريع������ن ذل������ك االنفج������ار، كما 

يكتب ال�س������اعر روبن�س������ون جيفرز يف اإحدى 

ق�سائده:

...... كل ما هو موجود 

عْربْد لهبًا، فال�سظايا املعذبة تندفع بعيدًا 

عن بع�سها يف ال�سماء، اأكوانًا جديدة  

ول؛ ومن ال�سدمي  جوهرة هي ثدي الليل االأ

اخلارجي كرمح ملقى ثانية تغزو الفراغ.

اإنها �س������ورة مذهلة ل�س������وء من الطاقة 

الهائلة وال�س������افية تتحول اإىل مادة، وترتك 

وراءها بقاياها. ت�س������بح ال�سورة اأكرث اإذهاالً 

عندم������ا تدرك اأن امل�س������ري النهائ������ي للكون، 

أم بارتداده على نف�سه  �سواء بتمدده لالنهاية ا

بان�سحاق �سخم يف امل�ستقبل، كان قد حتدد 

يف تلك اللحظة.

لكن، ميكنك اأن ت�س������األ، م������ا هو الدليل 

لدينا على اأن هذه الرواية املده�سة �سادقة؟ 

أنها جمرد نوع معني من اخليال الغريب؟  أو ا ا

أ�س�س  ن�سان، عندما و�سعت ا أيها االإ أين كنت، ا ا

ر�س؟ ال�س������يد ي�س������األ اخلادم يف الرواية  االأ

البولي�س������ية ال�س������هرية )الزوبع������ة(، فيجي������ب 

اخلادم: لتكن متاأكداً يا �س������يدي، ال اأحد منا 

كان هن������اك. لذلك يجب االع������رتاف باأن ما 

اخرتعه العلماء يف هذه الق�س������ة البولي�سية 

هو اإع������ادة بناء  معق������دة، جتمعت خيوطها 

بطريقة ت�سابه مايقوم به املخرب ال�رصي عند 

تركيب خيوط اجلرمية التي يتابعها ب�س������كل 

مثري. اال�س������تعارة املجازية لي�ست �سيئة، ومع 

مر كافياً متاماً لنقل �س������خامة  ذلك لي�س االأ

وات�س������اع العلوم احلديثة. ويعتقد الكثريون، 

خ�سو�س������اً بع�س علم������اء الكو�س������مولوجيا، 

بوجود ا�ستعارة اأف�س������ل عندما نُ�َسبِّْه العلوم 

لوان.  اإىل ن�سيج بانورامي مزدان بال�سور واالأ

يبدو الن�س������يج جمياًل بالطريقة التي تنتظم 

بها املواقع والنماذج املتباينة يف ُكِل مرتابط 

وموح������د. اإنه منظر �س������امل، وامتداد مهيب 
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ي�س������مل كامل الطبيعة بدءاً من اجل�س������يمات 

أبعد مدى ميكن الو�س������ول  دون الذري������ة اإىل ا

اإليه يف املكان والزمان. وهكذا فاإن الت�سابه 

لوان،  يف هذا الن�س������يج املزدان بال�س������ور واالأ

ن�س������انية حاذقة،  تظهر في������ه ال�س������ناعة االإ

من�س������وجة باتقان. لي�س من ال�سهولة مبكان 

اأن تزيح جزءاً �سغرياً منها دون اأن يوؤثر ذلك 

على  املجموع.

تقدير امل�سافات الكونية

 دعنا نحاول حتليل عدة خطوط من هذا 

الن�س������يج ال�سخم بال�س������كل ال�سحيح، وذلك 

ول  با�ستخدام خطة وا�سحة، يتعلق اجلزء االأ

منه������ا  مبعارفنا عن امل�س������افات الكونية، اأما 

اجلزء الثاين فيتعلق باملعيار الزمني للكون.

لقد علم اليوناني������ون القدماء للتو حجم 

ر�س، وبعملية التثليث ح�س������لوا على بعد  االأ

القمر عنها بتقريب جيد. وقبل نهاية القرن 

ال�س������ابع ع�رص، ومع اإجراء املزيد من التثليث 

الدقيق، �سمح به تطور املقاريب )التل�سكوبات( 

ن علماء الفلك  ن معايري القيا�س، متكَّ وحت�سُّ

من تعيني امل�سافات �سمن اجلملة ال�سم�سية. 

ر�س املتحركة مب�س������ح  بعدئذ، بال�س������ماح لالأ

خط قاعدة  اأ�سخم، ا�س������تطاعوا  اأن يثلثوا 

اإىل اأقرب النجوم، وهذا العمل الفذ واملتقن  

مت اإكماله يف منت�س������ف القرن التا�سع ع�رص. 

ومن املعلوم اأن اأقرب جنم فيما وراء ال�سم�س 

يبع������د   ،Proxima Centauri يدع������ى، 

ر�س؛  حوايل 400 تريليون كيل������و مرت عن االأ

أربع �سنوات �سوئية كي  ويحتاج �س������وءه اإىل ا

ي�س������ل اإلينا. لكن التثليث ال������ذي متَّ اإجنازه 

أبعد من ذلك،  ميكنه بالكاد اأن يرى مئة مرة ا

أك������رث من 1% من  وهذه امل�س������افة ال ت�س������اوي ا

امل�سافة عرب درب التبانة. وتبقى هناك اآالف 

ال�سنوات ال�س������وئية واقعة فيما وراء مقدرة 

الطرق الهند�سية على قيا�سها. 

وم������ع ذل������ك، ميكنن������ا اأن نتفح�س بدقة 

اأعماق الف�س������اء ال�سحيقة بتقنيات ت�ستخدم 

الت�سغري الهند�سي لل�سوء مع امل�سافة، ويعرب 

عنه جيداً بالقول امل�س������هور: باهت بقدر ما 

مر، يجب اأن ن�س������نف  ه������و بعيد. لنتاب������ع االأ

ج�س������ام التي لها اللمعان الذاتي نف�س������ه،  االأ

حد  وعندئ������ذ مبراقبة اللمع������ان الظاهري الأ

ج�س������ام ميكننا اأن نح�سب بعدها عن  هذه االأ

ر�������س، من خالل قيمة البهتان امل�س������جل.  االأ

يف العق������د الثاين من الق������رن الع�رصين، جنح 

هارلو �س������ابلي، الفلكي ال�س������اب يف مر�س������د 

جبل ويل�سون، يف معايرة �سطوع منوذج يعود 

ن هذه النجوم يتغري  لنجم نب�سي متاألق. والأ

�س������وءها دورياً، فمن ال�سهل ن�س������بياً ك�سفها 

ومطابقتها، ومبجرد روؤيتها وقيا�سها، ميكن 

أبعادها. كان �س������ابلي يدر�س بوجه  ح�س������اب ا

خا�س، التجمعات ال�سخمة من النجوم التي 



ق�صة تاريخ الكون

65 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

ت�س������مى بالعناقيد الكروي������ة، عندما وجد اأن 

هذه املجموعات النجمية تقع على م�سافات 

أك������رب م������ن اأي م�س������افة معروفة من  هائل������ة ا

قبل. وبا�س������تخدام الرتتيب املكاين للعناقيد 

الكروية، خّمن �س������ابلي اأن جمرة درب التبانة 

كانت قر�ساً �س������خماً من النجوم و�سحابات 

جنمية متتد عرب مئات االآالف من ال�سنوات 

ال�سوئية.

أدوي������ن هابل، يف جبل  كان عل������ى زمالء ا

ويل�سون، ا�س������تخدام التقنية ال�سابقة نف�سها 

مع ال�س������دم احللزونية وتبيان اأن هذه ال�سدم 

كانت جنوماً من الدوالي������ب النارية الدوارة 

�س������بيهة بالقر�س، باملقارنة مع جمرتنا درب 

التبانة، لكنها تتوزع خالل الف�ساء فيما وراء 

نظامنا ال�سم�س������ي. وعند م�سافة 10 مليون 

كرث  �سنة �س������وئية، فحتى النجوم النّبا�سة االأ

تاألق������اً تنق�س �س������دتها اإىل م������ا حتت حدود 

�سخم تل�سكوب مبني على  املرئي بالن�س������بة الأ

ر�س. االأ

أ�س������د  ج�س������ام ا نحتاج اإىل �س������نف من االأ

ملعاناً اإذا كان علينا اكت�س������اف م�سافات اأكرب 

يف اأعماق الف�س������اء، وبالتايل يجب اأن توؤخذ 

العناقيد الكروية ذاتها، كوحدة اإ�ساءة، بدالً 

من ال�سمعة امل�س������تخدمة كوحدة قيا�س �سدة 

الظالم. وهذه اخلط������وة حمفوفة باملخاطر 

ن������ه لي�س جمي������ع العناقيد الكروية  قلياًل، الأ

مت�ساوية يف ملعانها، وحتتاج بع�س التو�سيط 

واالختبار مع الط������رق البديلة للعمل مع اأي 

دليل. ومع ذلك، ت�س������مح هذه الطريقة ب�سرب 

اأغوار الكون اإىل م�سافات رمبا ت�سل اإىل 50 

مليون �سنة �سوئية.

أك������رث يف اأعم������اق الظالم  حت������ى ن�س������رب ا

الالمتناهي يف الكون، نحتاج تخطيطاً �سارماً 

وعماًل تخمينياً حمكماً. اإذا افرت�س������نا بع�س 

االنتظام يف املكان والزمان )الزمكان(، فاإن 

املجرات البعيدة يجب اأن تكون يف املتو�سط 

م�سابهة للمجاورات منها، وبالتايل فاملجرات 

نف�س������ها، الت������ي نختارها بدق������ة، ميكنها اأن 

ت�س������بح مقيا�ساً للو�س������ول اإىل جمرات تبعد 

عدة مليارات من ال�سنوات ال�سوئية.

بعاد الكونية ال�سخمة  توافقاً مع هذه االأ

أبعد احلدود، فهناك اآفاق �سا�س������عة من  اإىل ا

الزم������ن ال ميكن ت�س������ورها حل�س������ول ذلك. 

وهكذا ي�س������بح ا�س������طالح الده������ور، الدهر 

يقا�������س مبليارات ال�س������نني، معياراً منا�س������باً 

لتلك امل�س������افات. حوايل عام 1917، وجد /

ف. م. �س������ليفر/ الذي يعمل يف مر�سد لويل 

�سا�سية يف اأطياف  )Lowell(، اأن امليزات االأ
ال�س������دم الدوارة تكون مزاح������ة باجتاه نهاية 

حمر لطيف قو�س قزح، مقارنة مع  الل������ون االأ

القيا�س������ات املخربية املماثلة. وعندما ف�رصت 

زاحات احلم������راء باأنها اإزاحة دوبلر  هذه االإ



ق�صة تاريخ الكون

ول  2010 66 الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

)امل�سابهة اإىل التغري يف طبقة �سوت �سفارة 

نذار عندما جتتازنا م�رصعة(، كان  �سيارة االإ

ذلك معن������اه اأن املجرات تبتعد عنا ب�رصعات 

عالية لدرجة مده�س������ة، يتجاوز بع�س منها 

األف كيلو م������رت يف الثانية. تعت������رب مثل هذه 

ال�رصع عالية وفق اأي مقيا�س اأر�س������ي، على 

أنها لي�س������ت عالية مقارنة مع �رصعة  الرغم ا

ال�س������وء. بعد اأن عنيَّ ادوين هابل امل�سافات 

اإىل بع�������س من ه������ذه املج������رات احللزونية، 

أبعد املجرات هي  اأ�س������بح وا�س������حاً لديه اأن ا

يٍّ من 
التي ت�سري ب�رصعة تفوق �رصعة ابتعاد اأ

خرى. املجرات االأ

عندما و�سلت هذه املعطيات اإىل امل�سهد 

أ علماء الفلك يتفح�سون خوا�س  متاماً وبدا

الكون وفق معيار �س������خم، ن�ساأ مفهوم متدد 

الكون نتيجة التقاء النظرية مع امل�س������اهدة. 

اإذا اأعطينا معدل متدد املجرات وامل�س������افة 

بينها، ميكننا ح�ساب الزمان العك�سي عندما 

كانت معاً، مرتا�س������ة يف مالذ وحيد، ح�سب 

تعبري روبن�سون جيفرز. ح�سل هذا قبل 10 

اإىل 20 مليون �سنة خلت، وهذا الزمن يف�رص 

باأنه عمر الكون ذاته.

توجد طريقتان اأخريان م�ستقلتان متاماً 

�سياء القدمية جداً  للح�س������ول على اأعمار االأ

يف الكون. فاحلجر النيزكي املعروف من نوع 

أليندي )Allende(، ال������ذي يبلغ وزنه طناً  ا

واحداً، متَّ العثور عليه يف �س������مال املك�سيك 

عام 1969. يقدر عمر هذا احلجر النيزكي، 

القادم من الف�س������اء اخلارجي، بحوايل 5.4 

أنه اأقدم ج�س������م  ملي������ار عام، وم������ن املحتمل ا

أو مل�س������ه. فكي������ف متَّ تقدير عمر  آه اأحدنا ا را

هذا اجل�سم؟ من املعلوم اأن احلجر النيزكي 

يحتوي على كميات �س������ئيلة من عدة نظائر 

 ،)Pd107
مثل عن�رص الباالدي������وم ) م�س������عة– 

الذي يتغري ببطء �س������ديد اإىل الف�س������ة. ففي 

املراحل املبك������رة جداً من حي������اة املجموعة 

ال�سم�س������ية، تبلورت بع�س املع������ادن بطريقة 

ت�سابه ت�سكل وابرتاد احلجر النيزكي املذكور. 

وحاملا انحب�ست ذرات العنا�رص �سمن البنية 

البلوري������ة للمادة، مل يعد باإمكانه������ا اأن تغادر 

مواقعها، اإال اأن الباالديوم امل�س������ع �س������يتفكك 

تفككاً بطيئاً مبعدل معروف، مما يوؤدي اإىل 

Ag107( على 
تزاي������د كمية عن�رص الف�س������ة )

ح�س������اب عن�رص الباالدي������وم. ومبا اأن الكمية 

خرى تبقى  ثابتة،  �سلية لنظائر الف�سة االأ االأ

ميكن من التحليل الدقيق لن�سبة النظائر يف 

العدي������د من املعادن اأن نح�س������ل على الزمن 

الالزم للتبلور. توافقاً مع هذا التحليل، فاإن 

املعادن يف العقد البي�س������اء ال�س������غرية �سمن 

احلجر النيزكي املذكور دلت على اأن التبلور 

ح�سل قبل  4.5 مليار عام.

ن تعي������ني لي�س فقط  اأ�س������بح ممكن������اً االآ
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أليندي، بل  عمر ج�س������م نوع������ي مثل حج������ر ا

ميكن تعيني حتى العنا�رص ذاتها التي يتاألف 

منها اجل�س������م املذك������ور. اإذا كان������ت الذرات 

قدمية قدماً ال نهائياً، عندئذ يكون عن�رصا 

الثوريوم واليورانيوم امل�س������عان قد حتوال اإىل 

عن�������رص الر�س������ا�س. والوج������ود الفعلي ملثل 

هذه العنا�رص يفيد باأنها ت�س������كلت يف املا�سي  

ال�س������حيق، وعندما انفج������رت النجوم فائقة 

التوهج يف درب التبانة املجاورة لنا، اأ�س������بح 

رمادها الن������ووي يفي�س من حينه مبجموعة 

متنوعة م������ن العنا�رص. فنح������ن جميعاً مادة 

جنمية خام اأعيدت دورتها، ولي�س احلديد يف 

ن�سان، على �سبيل املثال، �سوى عينة  ج�سم االإ

منوذجية للبقايا الكونية املعاد ا�ستخدامها. 

أنه يوجد بني املقذوفات النجمية ذرات  مبا ا

م�س������عة متنوعة، ميكن للفيزيائيني النوويني 

�سعاعي لها  اأن يح�سبوا من ن�سب التفكك االإ

بالرجوع اإىل الوراء زمن انفجار ال�سوبرنوفا 

)النج������وم فائقة التوه������ج(. ال تعطي طريقة 

التاأريخ امل�س������ع جواباً دقيق������اً لدرجة عالية، 

عجاب لكل منا هو اأن  لكن ما يبدو مثرياً لالإ

جميع النتائج تقع على حميط كرة زمن متدد 

الكون، الذي هو تقريباً، 10 مليار عام.

ثار  الطريقة الثالثة للح�سول على عمر االآ

فعاًل هو ح�س������اب تطور النجوم يف العناقيد 

النجمي������ة الكوني������ة، وهي اأح������د الواحدات 

�سا�س������ية التي ا�س������تخدمها / ال�س������خمة واالأ

�سابلي/ لال�س������تدالل على ات�ساع جملة درب 

التبانة التي نعود لها. تعترب العناقيد الكروية 

م�س������تقرة جداً جتاه الثقالة، لذلك ميكن اأن 

تبقى متما�سكة معاً لفرتة طويلة. دلت نتائج 

ح�س������ابات اأعمار النجوم القدمية ال�سفراء 

والربتقالي������ة يف ه������ذه العناقي������د والتي هي 

ح�س������ابات معقدة للغاية، ومن النادر القيام 

به������ا دون حوا�س������يب اإلكرتوني������ة ذات �رصعة 

أنها اأج�س������ام قدمية جداً،  عالية جداً، على ا

رمبا يعود تاريخها ل� 15 مليار �سنة م�ست.

لقد �رصحنا ثالث طرق م�س������تقلة لتاأريخ 

�سياء القدمية جداًً وهي: النجوم العنقودية  االأ

الكروية، والنظائر امل�سعة، والكون نف�سه كما 

أ يتمدد. الطريقتان  ن منذ اأن ب������دا توط������د االآ

وليت������ان تدالن على اأن جزءاً من كوننا هو  االأ

قدمي اإىل حد كبري، ولكن هذا ال مينع من اأن 

خرى اأقدم من ذلك بكثري.  جزاء االأ تكون االأ

وهن������ا يجب علينا اأن نت�س������اءل فيما اإذا كان 

أنن������ا نعي�س يف كون  هناك دلي������ل دامغ على ا

متطور له بداية نوعية.

قدمت النّبا�س������ات، التي اكت�س������فت عام 

1960، الدلي������ل عل������ى اأن الك������ون يف حال������ة 

أنه كان قبل 10 مليار عام خمتلفاً  متغ������رية، وا

ن. عندما ننظر اإىل  ج������داً عما هو علي������ه االآ

الف�س������اء اخلارجي، كاأننا ننظ������ر زمنياً اإىل 
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الوراء، ميكن اأن ن�ستنتج من توزع الكوا�سارات 

أنها كانت موجودة بوفرة  وفق تدرج ملعانها، ا

يف املا�سي ال�س������حيق، اأي قبل عدة مليارات 

آنئذ  ال�سنني. بكالم اآخر، كان الكون خمتلفاً ا

كرث  عن و�سعه احلايل؛ الكوا�سارات، وهي االأ

ج�س������ام الكوني������ة، كانت متوفرة  تاألقاً يف االأ

بك������رثة يف املراحل املبكرة م������ن عمر الكون. 

ن، ورمبا انتهت  لقد ا�س������تنفذت طاقته������ا االآ

جمراتها امليتة اإىل ثقوب �س������وداء �س������خمة. 

على هذا النح������و، يزودنا توزع النّبا�س������ات 

بدليل عل������ى اأن الكون متغ������ري ومتطور وفق 

معي������ار كبري، لك������ن ذلك ال يجربن������ا على اأن 

ن�س������تنتج اأن له بداية حمددة، على الرغم من 

اأن هذا  اال�ستنتاج يبدو مغرياً.

والدلي������ل الث������اين على اأن للك������ون بداية 

حمددة، فائقة الكثافة يختلف اإىل حد ما يف 

أنه علينا االق������رتاب اإليه بطريقة  طبيعته، وا

أنن������ا عدنا يف  أك������رث. لنفرت�س ا غ������ري مبا�رصة ا

ح�س������اباتنا زمنياً اإىل الوراء، لرنى ماذا ي�سبه 

الك������ون عندما كان������ت كثافته عالي������ة جداً. 

يبق������ى جمموع الطاق������ة والكتل������ة ثابتاً، لكن 

درجة احل������رارة ترتفع مع تزايد ان�س������غاط 

الطاقة– الكتلة. واأخرياً عندما ت�سبح درجة 

احلرارة عالية جداً، ت�سبح الطاقة الو�سطى 

أي�س������اً، اإىل حد اأن القوانني  ملركباتها عالية ا

احلالية للفيزياء ال تعد �س������احلة للتطبيق. 

يح�س������ل ذلك عندما نكون يف اأجزاء الثانية 

من ان�سحاق الكون اإىل العدم.

ن بعقارب ال�ساعة اإىل الوراء  دعنا نعود االآ

وىل حت�س������ل  ثاني������ة. يف الدقائق الثالث االأ

أ�س������ياء اأ�رصع بكثري مما باإمكاننا تف�س������ريها.  ا

وىل من الثانية يفوق  جزاء املكروية االأ يف االأ

ع������دد الفوتونات ذات الطاق������ة العالية جداً 

عدد جزيئات املادة، لكن يوجد تبادل م�ستمر 

بني الفوتونات وبني اجلزيئات الثقيلة للمادة 

آين�ستاين  واملادة امل�سادة. ت�س������اعدنا معادلة ا

ال�سهرية التي تربط بني الكتلة m  والطاقة 

   :c من خالل �رصعة ال�سوء E
 E = mc2

عل������ى تف�س������ري كيفية حت������ول الطاقة اإىل 

وىل من  جزاء االأ م������ادة والعك�س. مع نهاية االأ

أل������ف جزء من الثانية )ميل������ي ثانية(، ينتهي  ا

فعلياً خلق الربوتونات والربوتونات امل�سادة، 

غلبية منها ق������د حتولت ثانية اإىل  وتك������ون االأ

فوتون������ات. عندم������ا يفقد الكون ان�س������غاطه 

العايل ج������داً، تهبط الطاقة الو�س������طى لكل 

وىل تت�س������كل  فوت������ون، وخالل هذه الثانية االأ

لكرتونات امل�سادة  لكرتونات واالإ من جديد االإ

)البوزيرتون������ات( ثم تتفانى م������رة بعد مرة، 

خملفة اأكرث من مئة مليون فوتون �سوئي لكل 

ذرة، وهذه الن�س������بة ال تزال باقية حتى يومنا 

هذا.
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ن و�س������ل �س������يناريو االنفجار النووي  االآ

نه يف الدقيقة  احلراري للكون اإىل نهايته، الأ

الثانية ح�س������لت تفاعالت االندماج النووي 

الت������ي اأدت اإىل ا�س������طناع ن������وى الديوتريوم 

وىل تكون  والهيليوم. وم������ع انتهاء الدقائق االأ

عملي������ات االحرتاق الن������ووي االنفجاري قد 

توقفت متاماً، لكن التمدد الطوالين ي�ستمر، 

وتاأخذ البي�س������ة الكونية تربد تدريجياً. ويف 

خري تفق������د الفوتونات من طاقتها ما فيه  االأ

الكفاية، بحيث مل يع������د باإمكانها اأن تتفاعل 

ب�س������كل مركز مع الذرات؛ عند هذه املرحلة 

تطري الفوتونات خالل الف�ساء دون معوقات، 

حمر  عل������ى الرغم من اأن لونها ينزاح نحو االأ

نتيجة لتم������دد الكون. ما تبقى من اإ�س������عاع 

اأ�س������بح ممكناً لنا مراقبته، فالفوتونات التي 

أينما نظرنا اإىل اأي اجتاه يف  ميكن  مراقبتها ا

هذا الكون، ت�س������بح هي الدليل اجليولوجي 

عظم.  على كرة الن������ار البدائية لالنفجار االأ

�س������عاع الكوين املتطفل امل�س������جل هو  هذا االإ

جزء واحد من الدليل الذي يدعم ال�س������ورة 

خر  العلمية املعا�رصة للخل������ق، اأما اجلزء االآ

فهو الن�س������بة امل�س������جلة لعن�������رصي الهيليوم 

والديوتريوم، والتي تق������ارب جيداً الكميات 

املتوقعة التي ت�س������كلت يف حلظ������ة االنفجار 

عظم. االأ

�سيناريو اخللق بني العلم والدين

عظم م�سهداً مثرياً   ي�س������نع االنفجار االأ

�سا�س������ي، كل �س������يء ينطلق  للغاية. واإطاره االأ

�س������عوداً من ذلك الومي�������س الباهر، يحمل 

جتاوباً ملفتاً للنظر مع تلك الكلمات املحكمة 

دي������ان الكربى: وخلق اهلل  الت������ي تتكرر يف االأ

ال�سياء. 

من ي�س������تطيع اأن يت�سور اأن هذه ال�سورة 

العلمي������ة لي�س قب������ل مئات من ال�س������نني، بل 

قبل اآالف من ال�س������نني، �سوف تظهر للعيان 

�سعاع الكهرطي�س������ي يف نقطة البداية  مع االإ

للخلق! يعتقد عامل الفلك روبرت جا�سرتو اأن 

على علماء الغنو�سية اأن يتوقفوا ويالحظوا، 

ال بل اأن ينزعجوا قلياًل من جراء ذلك. لكن 

دعونا ننظر بح������ذر اأكرث على مدى التقارب 

يف و�س������ف ن�س������وء الكون بني االثنني، العلم 

والدين. تفرت�س ح�س������ابات العلوم املعا�رصة 

وكذل������ك التف�س������ريات الدينية بداي������ة معينة 

للك������ون. تهتم التف�س������ريات العلمية فقط يف 

ن، وحتى وقت  حتوالت كل �س������يء موجود االآ

قري������ب، مل يتم الذهاب فيم������ا وراء ذلك. اأما 

حالي������اً فيتح������دث العلماء ع������ن االنفرادية، 

عندما مل يكن يوجد �س������يء، وفجاأة على حني 

غرة، انفجرت البي�س������ة ذات الطاقة الهائلة 

يف �سخامتها معلنة قدوم الكون اإىل الوجود. 

هنا ثانية يبدو اأن العلم اأمام حائط م�سدود. 
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ويف اأحد املقاطع البارزة لكتابه )اهلل وعلماء 

الفلك( يكتب جا�سرتو:

 حتى هذه اللحظة يبدو العلم وكاأنه غري 

قادر اأبدًا على اأن يزيح ال�ستارعن لغز اخللق. 

منًا بقدرة  ْ الذي يحيا موؤ من اأجل العاملمِ

العقل، تنتهي الق�سة لديه كاأنها كابو�س 

خميف. لقد ت�سلق جبال اجلهالة؛ وبقي عليه 

على؛ وبينما هو يجر نف�سه  اأن يقهر الذروة االأ

خرية، اإذ به يتلقى التحية  فوق ال�سخرة االأ

من جمموعة من علماء الالهوت اجلال�سني 

هناك منذ قرون  عديدة.

لدى جمموعة علماء الالهوت هوؤالء جواب 

جاهز دومًا: اهلل �سنع ذلك!

لكن من اأجل عامل غنو�س������ي مثل جا�سرتو 

اأو حت������ى من اأجل اأي موؤمن اآخر، فاإن جواباً 

كهذا يعترب جواباً غري مقنع وحتى مب�ّس������طاً 

نه �سوف يخفي جهالتنا حتت  فوق العادة، الأ

أبعد من  ت�س������مية معينة وال يخربنا حول اهلل ا

مفهوم اخلالق كلي القدرة. وعندما ُطرحْت 

هذه الفكرة على فرميان داي�سون، اأحد اأعظم 

املفكري������ن الفيزيائيني ليومنا ه������ذا، اأجاب 

قائ������اًل: اإنها ملهزلة كبرية اأن نتحدث عن دور 

أنه جال�س هناك  اهلل يف عملية اخللق كما لو ا

على عر�س������ه يدير املفتاح. اخللق هو مفهوم 

أو�سع مما هو عليه فقط يف حلظة االنفجار  ا

عظم، فالبنى الفعلية للكون ذاته، قواعد  االأ

كرث  عمله، ا�س������تمرار بقائه، هي املظاهر االأ

اأهمية لعملية اخللق.

اإذا تقبلن������ا تل������ك اللحظ������ة م������ن التاألق 

باأنها كامل  عظ������م-  اجلهنمي -االنفجار االأ

مهمة اخلال������ق، فنحن نقف على �س������فيحة 

رقيقة من اجلليد من دون ريب. فالنظريات 

الكو�س������مولوجية منها،  العلمية، خ�سو�س������اً 

تخ�س������ع ب�س������كل رديء ال�س������معة اإىل التغري، 

وقد اأخذ علماء الكوني������ات ذلك كتحد غري 

عادي للتخل�س من انفرادية النقطة �س������فر 

حيث ينع������دم املكان والزمان مثلما ت�س������بح 

كثاف������ة الكون  النهائي������ة. وحديثاً ظهر على 

امل�سهد هناك ما دعي بالكون املت�سخم. لن 

�س������باب الكامنة التي توؤكد  نتطرق هنا اإىل االأ

وىل، قد متدد  على اأن الك������ون يف مراحله االأ

ملي������ارات  املليارات من امل������رات يف اأقل من 

وم�سة عني. ح�س������ول حادثة الت�سخم هذه 

�س������وف يحل العديد من امل�سائل املربكة التي 

عظم التقليدي.  تواجه �سيناريو االنفجار االأ

ومع ذل������ك، فاإن زمن حادثة ت�س������خم الكون 

العر�سية، لي�س �سوى حلظة �سغرية جداً يف 

كرب لكون يتمدد، ال يلغي اإىل حد  ال�سورة االأ

أو  وىل من اخللق ا كبري انفرادية اللحظ������ة االأ

ي�سبح عدمي ال�سلة علمياً بها، من حيث اأن 

ال�رصوط الع�سوائية يف حلظة الت�سخم �سوف 

حتجب ما ح�س������ل قبلها وت�س������يطر على ما 
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عظم عو�ساً عن ال�رصوط  اأعقب االنفجار االأ

ولية للكون عند اأجزاء اأكرب من الثانية. االأ

لكن ذلك لي�س كافياً ل�س������تيفان هاوكينغ، 

أبعاد الزمكان  ال������ذي يعالج الزمان كاأح������د  ا

املنحن������ي يف ذلك التعاق������ب املفتوح، عندما 

�س������اغ جملة حتوالت اإحداثي������ة حذف فيها 

كرث مبيعاً )موجز تاريخ  امل�سدر. يف كتابه االأ

الزمان( يكتب هاوكينغ:

فكرة اأن املكان والزمان ميكن اأن ي�سكالن 

�سطحًا مغلقًا، بدون حد، له م�سامني عميقة 

على دور اهلل يف م�سائل الكون. ومع جناح 

النظريات العلمية يف و�سف احلوادث، فاإن 

معظم النا�س اأخذوا يعتقدون باأن اهلل ي�سمح 

للكون اأن يتطور وفق جمموعة من القوانني 

دون اأن يتدخل لتحطيمها. على كل حال، ال 

تخربنا القوانني ما الذي كان الكون �سبيهًا له 

عندما ظهر للوجود – ال يزال عائدًا اإىل اهلل 

متى يدير ال�ساعة الكونية واأن يختار كيف 

يوقفها. طاملا اأن للكون بداية، فباإمكاننا اأن 

نفرت�س وجود خالق له. لكن اإذا كان الكون حقًا 

حاويًا ذاته بذاته متامًا، لي�س له حد اأو حافة، 

فلن يكون له بداية وال نهاية: اإنه موجود بكل 

ب�ساطة. عندئذ، ما هو دور اخلالق؟

من وجهة نظر املوؤمنني بوجود اهلل، فاإن 

اجلواب على �سوؤال هاوكينغ هو اأن اهلل اأكرب 

م������ن جمرد قدرة كلي������ة، يف بعد زمكاين اآخر 

لة الكونية اجلبارة  ما، ت�س������مم متى تدفع االآ

أو�سع �سياق  اإىل   العمل. اهلل يكون اخلالق يف ا

ملفهوم امل�سمم وامل�رصف على الكون، اخلالق 

كوان  اجلبار املخطط وامل�س������مم لوج������ود االأ

جميعاً. �س������اأعود اإىل فكرة الت�س������ميم حاالً. 

أود اأن اأبني اأن كاًل م������ن العلم والدين  لك������ن ا

وىل  لديه �س������يء ما يقوله ح������ول املراحل االأ

للكون. ويف احلقيقة، كالهما يقدمان �سورة 

لعملية اخلل������ق الكامنة عندم������ا اأخذ الكون 

ينت�رص، مبتدئاً بالت�سخم من اأق�سى درجات 

الب�ساطة، ومنتهياً اإىل و�سعه املعقد احلايل. 

تقدم ال�س������ورة العلمية و�سفاً خللق الذرات، 

املج������رات، النجوم، احلي������اة، وحتى اجلن�س 

ديان  الب�رصي. بطريقة مماثل������ة، تتحدث االأ

عن ال�س������م�س والقمر والنجوم، عن النباتات 

واحليوانات، ثم عن الرجال والن�ساء.

أ�سا�سية  لكن يف واقع احلال توجد فروق ا

يف وجهتي نظ������ر الفريقني. الن�س������يج العام 

للعل������م حماك بت�س������ميم مرع������ب وجليل مع 

ال�س������وؤال كيف؟ كيف ميكن اأن ينتهي الكون 

برجحان كفة نوى م�س������حونة اإيجابياً؟ كيف 

ميكن للرتجح������ات التي تن�س������اأ اأن توؤدي اإىل 

والدة املج������رات؟ كيف ميكن تف�س������ري وجود 

ذرات احلدي������د؟ كيف ميكن للهموغلوبني اأن 

أ مع حا�رصنا، مع  يت�سكل؟ التف�سري العلمي يبدا

كوننا اليومي. فالقيا�س������ات التف�سيلية للعامل 
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الطبيعي ت�سكل �سداة ال�سورة املن�سوجة عن 

الك������ون، يف حني تقدم التف�س������ريات النظرية 

جلواب ال�س������وؤال كيف، اللحمة التي مت�سك 

عنا�رص ال�سورة معاً.

ديان فلها   اأما ال�س������ورة التي تقدمها االأ

أي�ساً بالكون من حولنا، لكنها تعنون  عالقة ا

ال�سوؤال ب�سكل خمتلف متاماً، لي�س العالقات 

الداخلي������ة من خالل »كيف« هي املهمة، لكن 

البواعث والت�س������اميم ل� »من« هي اجلوهر. 

اإذ توؤكد ب�س������كل مطلق على اأن كوننا جاء اإىل 

الوجود، لي�س بال�س������دفة، بل باإرادة م�سمم 

مهيب، وهذا امل�سمم هو اهلل كلي القدرة.

 وبني ال�سورتني توجد يف البلدان الغربية 

أقلية م�س������موعة، لكنها م�سطربة بني  اليوم ا

القواعد املنف�س������لة للطريقة العلمية يف بناء 

امل�س������هد الكوين وبني الق�سة الدينية لعملية 

اخلل������ق. ي�س������عر ه������وؤالء بطريقة م������ا باأنهم 

مهددون ب�س������طوة نظام ينظر اإىل الكون دون 

ت�س������مني يد اهلل امل�س������مم يف عملية بنائه. 

فالعلم، بطبيعته الفعلي������ة، من دون اإله. اإنه 

نظ������ام ميكانيكي، يحاول اأن يبني كيف تعمل 

�سياء، وغري قادر على قول اأي �سيء حول  االأ

�سوؤال من يكون امل�سمم.

ميكنننا اأن نتعاطف وجدانياً مع �سخ�س 

عمي������ق التدين حني يج������د اأن هذا غري كاٍف 

وغ������ري مقن������ٍع، وميكنن������ا حت������ى اأن نتعاطف 

أولئك  حباط الذي ي�س������عر به ا باعتدال مع االإ

لهي، الذين يرغبون باأن  املوؤمن������ون باخللق االإ

أو�سع ميكن و�سعه  اإطاراً فل�س������فياً ومرجعياً ا

يف الكتب التدري�سية البيولوجية. لكن هوؤالء 

�س������ريتكبون خطاأً عندما ياأخذون التف�س������ري 

ن يكون م�س������اداً  العلم������ي، اإىل هذا احلد، الأ

أو  اإحلادياً، و�س������يجانبون ال�س������واب اإذا  هلل ا

اعتق������دوا اأن رواية اخلل������ق الدينية ميكن اأن 

تكون بديلة ل�»كيف« التي تعود للتف�س������ريات 

العلمية، و�س������يكونون خمطئني اإذا اعتربوا اأن 

طريقة العم������ل تاأخذ معنى لها عندما تنظر 

اإىل عملية التطور كفر�س������ية فح�س������ب. من 

اأحد الوجوه فاإن جميع التف�سريات النظرية 

للعلم، اللحمة التي مت�س������ك الن�سيج الكامل 

معاً، لي�س������ت �سوى فر�س������يات، ومتزيق اأحد 

خيوطها  يجازف بتمزيق كامل الن�سيج.    

كت������ب املهند�س املندروف يقول: مما يثري 

ر�س مل حت�سم بعد  التعجب اأن م�سالة دوران االأ

كل هذه ال�س������نني. فاإذا مل نكن نعرف برهان 

ذلك، فما هو ال�س������يء الذي نعرفه؟ والباأ�س 

أت������ي بالربهان  من ر�س������د جائزة قيمة ملن يا

ر�س. هذا يو�سح �رصورة اإيالء  على حركة االأ

جوبة العلمية واإعطاء املزيد من  همية لالأ االأ

عالم العلمي وانت�ساره  الوقت اإىل م�س������األة االإ

بني النا�س. قد يكون من ال�سذاجة مبكان اأن 

م�س������اك  نفرت�س اأن اجليل اجلديد ميكنه االإ

بكثري من املفاهيم التي هربت من اأ�سالفه.
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هذه امل�س������الة الت������ي �س������ايقت املهند�س 

أيام كوبرنيك�س وغاليله،  املندروف تعود اإىل ا

وا�س������تمرت اإىل وق������ت والدة العلم احلديث. 

جي������ال الطالبية احلديث������ة التي  معظ������م االأ

تتبع نظري������ة كوبرنيك�������س تعل������م اأن نظامه 

ال�سم�س������ي لي�س اإال ترتيباً افرتا�سياً فح�سب 

لتف�س������ري احل������ركات الظاهرية يف ال�س������ماء، 

ر�س تتحرك فعلياً. لقد  ولي�س معن������اه اأن االأ

كان غاليل������ه خمدوعاً بالنظ������ام الكوبرنيكي، 

ه  لكنه كان كذلك لفرتة ق�سرية، وبعد ما وجَّ

داة اجلديدة –التل�س������كوب-  اإىل ال�س������ماء  االأ

�س������اهد جملة كوبرنيكية م�س������غرة يف جملة 

امل�س������رتي. كما وجد غاليله اإ�سافة اإىل ذلك، 

�سل�س������لة من امل�ساهد اأمكن للجملة ال�سم�سية 

التي و�س������عها اأن تف�رصها باأناقة، مما دعاه 

للمجادلة اأن الرتتيب الذي تتو�سطه ال�سم�س 

لي�س افرتا�سياً بل حقيقياً. لكن مل ي�ستطع اأن 

يربهن ذلك �س������من اأي �سياق: كل ما ا�ستطاع 

 اأن احتمال وجود اجلملة 
َّ

أنه ب������ني فعله هو ا

ال�سم�سية كبري. غري اأن الكني�سة الكاثوليكية 

رف�س������ت منط تفكري غاليله، م�س������رية اإىل اأن 

كون بع�س امل�س������اهدات مت تف�سريها بجملة 

أبداً اأن م�ساهدات اأخرى  كوبرنيك�س ال يعني ا

ميكن اأن تف�رصها النظرية ب�سكل مت�ساٍو.

يف خالل ذلك، ويف منطقة تقع �س������مال 

أي�س������اً الواقعية  لب، تقبل جوهان�س كبلر ا االأ

الفيزيائي������ة لنظام كوبرنيك�س، واأو�س������ح اأن 

كل كوكب له مدار قطعي تكون ال�س������م�س يف 

اأحد حمرقيه. ومل ي�س������تطع كبلر الربهنة على 

ر�س، لكن دون افرتا�س اأن  حقيقة دوران االأ

ال�سم�س ثابتة يف املركز، فاإن جملته املدارية 

مل تقدم كثرياً.

مع جميء ا�سحق نيوتن، الذي عرب ببع�س 

فر�سياته الب�سيطة ولكن الفعالة فيما يتعلق 

بالطبيعة واملادة، اأ�س������بح ممكن������اً بناء جملة 

مده�سة قادرة على تف�س������ري توازن املجرات 

والتنبوؤ بحركتها. مل يق������دم نيوتن اأي برهان 

ر�س، بل كل ما قام به هو ر�سم  على حركة االأ

�سورة متقنة لعمل الكون الفيزيائي، مل يجد 

عامة النا�س �س������عوبة يف تقبلها. لقد اأ�سبح 

ر�س تدور حقاً  معلوماً  لكل �س������خ�س اأن االأ

حول ال�س������م�س، واأن اأماكن النجوم املجاورة 

يجب اأن تبدي اإزاحة �سنوية، لكن الف�سل يف 

اإثبات ذلك ال ي�س������عف الثقة بالنظرية التي 

تن�س على وجود ال�سم�س يف املركز. وهكذا، 

عندما متَّ اكت�ساف التغري الظاهري النجمي 

ال�س������نوي الذي حدث ح������وايل عام 1840، مل 

حتدث اإث������ارة لدى عامة النا�������س حول هذا 

ر�س.  الربهان الوهمي لدوران االأ

وم������ع نهاية القرن التا�س������ع ع�������رص، كان 

أ�سا�سي  أنه ال يوجد �سيء ا االعتقاد ال�س������ائد ا

حول الثقالة مل يقل������ه نيوتن. وهذا ما يوؤكده 
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جاك������وب برونو�س������كي يف كتاب������ه  )م�س������ادر 

أنه ال  املعرف������ة واخلي������ال( حني يوؤكد عل������ى ا

يوج������د فيزيائ������ي يرغب كلية بق������دوم نيوتن 

أ�سياء جوهرية بحاجة  نه ال توجد ا جديد، الأ

اإىل االكت�س������اف. من������ذ ذلك الوق������ت، يتابع 

برونو�سكي قائاًل، اأ�س������بح العامل على مقربة 

ن نظرية الن�سبية اخلا�سة  آذاننا. ملاذا؟ الأ من ا

ين�س������تاين اأو�سحت لنا طريقة خمتلفة كلية  الآ

يف النظ������ر اإىل املكان والزم������ان، اأما نظريته 

يف الن�سبية العامة فعلمتنا طريقة اأخرى يف 

النظر اإىل الثقالة، وقادت اجلمعيات العلمية 

أن������ه ال توجد طريق������ة ملعرفة متى  دراك با الإ

أية نظرية نهائية، وبالتايل تعترب واقعية  تكون ا

يف �س������ياقها النهائي. بب�ساطة ال يقدم العلم 

براهيناً علمية قاطعة، وهذا هو الذي يجعل 

ي �س������خ�س اأن يربح جائزة  من غري املرجح الأ

املن������دروف )وقيمتها األف دوالر(  لعجزه عن 

ر�س. تقدمي برهان علمي على دوران االأ

آين�س������تاين بقوة اإىل  لقد اأيقظتنا اأعمال ا

الطبيع������ة املوؤقتة لل�س������ورة العلمية التي بني 

آين�س������تاين نف�سه عن العلم،  أيدينا. وكما قال ا ا

دراكي���ة ه���ي امل���ادة – املو�سوع  ب���اأن اخل���ربات االإ

املق���ّدم لن���ا. لك���ن النظري���ة الت���ي �ستف�رص هذه 

ن�س���ان، وه���ي نتيجة  م���ور ه���ي م���ن �سن���ع االإ االأ

ح���د:  اأق�س���ى  اإىل  متقن���ة  تكي���ف  لعملي���ة 

االفرتا�س���ي  لن يكتمل اأبدًا، فه���و يخ�سع دومًا 

للت�ساوؤل والريبة.

لهذا علينا اأن ننظر دائماً اإىل م�سهد العامل 

العلمي كن�س������يج �س������خم. اإنه �سورة مرتابطة 

ومت�س������ابكة، وهو اأف�سل تف�سري ممكن، لكنه 

لي�س احلقيقة النهائية.

أي������ام  ا ن، كم������ا كان معلوم������اً  معل������وم االآ

الكني�سة يف عهد غاليله، وجود تف�سري بديل 

لبع�س امل�ساهدات. فعلى �سبيل املثال، يقبل 

عظم للكون  الكثريون منا منوذج االنفجار االأ

كفر�س������ية تعمل، لكنهم يعلم������ون اأن الدليل 

�س������عاع  الذي ي�ست�س������هدون به فيما يخ�س االإ

الك������وين املتطفل ووفرة العنا�������رص ميكن اأن 

يكون له العديد من التف�سريات. لكن ال�سيء 

الذي ال نرغب يف قبوله -وهذا مهم للغاية- 

هو وجود تف�سري خا�س معني ال يالئم �سكون 

ن كامل العلوم �سمن هذا ال�سياق  ال�سورة، الأ

هي قائمة على االفرتا�س.

ويعترب الن�سيج  املذكور جزءاً من اللوحة، 

لذلك ال ميكن متزيقه طولياً ب�سهولة. وهذا 

هو ال�سبب الذي يجعل العديد من املراقبني 

غري مهتمني بالت�رصيحات اخل�سو�سية هنا 

وهناك ملوؤي������دي عملية اخلل������ق. من يدري! 

رمبا كانت احلقيقة النهائية هي اأن العامل قد 

خلق قبل 6000 �س������نة م�ست، لكن منذ ذلك 

ه بعناقيد مده�س������ة  احلني ف������اإن اخلالق مالأ

أو اإىل  م������ن النجوم واملجرات تع������ود اإىل 10 ا

20 مليار �س������نة م�ست! ونحن لدينا رغبة يف 
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�س������ناعة معرفية خا�س������ة بنا عن طريق بناء 

�سورة مرتابطة خللق عمره عدة مليارات من  

ال�سنني، حتى لو كان ذلك لي�س �سوى فر�سية 

ن ترابط ال�سورة واخلطوات  كبرية. ملاذا؟ الأ

املنهجية للو�س������ول هناك -لي�س������ت احلقيقة 

النهائية– كامل العلم  يدور حول ذلك.

وجود اخلالق وامل�سمم

لقد و�س������فنا العلم كن�سيج قام به م�سمم 

كبري، بالعودة ثانية اإىل فكرة امل�سمم. هناك 

أنه من خالل  الكث������ري من العلماء مقتنع������ون ا

مي������ان ميكن للمرء اأن ي������رى بقايا  عي������ون االإ

عدي������دة عن يد اهلل امل�س������مم يف الكون. قد 

ال ي�س������ارك العدي������د منهم يف ه������ذه الروؤية، 

وي�سبح املرء غري قادر على حماورة غنو�سي 

مب������دى اإميانه بالدالئ������ل العلمية. ومع ذلك، 

يجد اآخرون اأن بع�س������اً م������ن هذه احلوادث 

الطبيعية ي�ستحيل اإدراكها يف غياب م�سمم 

خارق للطبيعة.

لنعترب، على �سبيل املثال، التفاعل املعقد 

ر�س وبني  احلا�س������ل بني الغالف اجلوي لالأ

ن�س������وء احلياة. ما تو�س������ل اإليه علماء الفلك 

حول تطور اجلملة ال�سم�سية، اأن �سدة اإ�ساءة 

ال�سم�س اليوم اأقل مما كانت عليه قبل عدة 

مليارات من ال�سنني بحوايل 25%. واليوم، اإذا 

كان �س������طوع ال�سم�س انخف�س مبقدار %25، 

فال ب������د من اأن تكون املحيطات قد جتمدت 

حت������ى قيعانها، وه������ذا يتطلب ق������درة زائدة 

�س������اءة احلالية لل�س������م�س يف  تتجاوز قدرة االإ

اإذابة اجلليد مرة ثانية. اإذاً، ال ميكن للحياة 

اأن تكون ن�ساأت على كرة متجمدة كهذه، ومن 

الوا�س������ح اأن �سطح ال�سم�س مل يعاِن مثل هذه 

ال�رصوط املوافقة للتجمد. وكنتيجة ملا قلناه، 

يوجد �س������بب وجيه حل�سول ذلك. فالغالف 

ر�س املبكرة، ت�س������كل من الغازات  اجلوي لالأ

املت�رصبة م������ن الرباكني، التي ا�س������تملت على 

أوك�س������يد الكربون  كميات �س������خمة من ثاين ا

وبخار املاء. ومثل هذا الغالف اجلوي �سوف 

ينتج مفعول بيت زجاجي قوي، وهو مفعول 

ميكن اأن يو�ّس������ح ب�س������كل اأف�س������ل مع �سيارة 

مغلقة مو�س������وعة يف ال�سم�س يف يوم �ساخن 

أيام ال�س������يف اأكرث مما يو�س������حه البيت  من ا

الزجاجي. فعندما تدخل ال�س������يارة، �ست�سعر 

نَّ فرناً موج������ود يف داخلها. ينغمر 
أ كم������ا لو ا

الزج������اج يف فوتونات ال�س������وء املرئي القادم 

من ال�س������م�س. مهما كان اجلو �ساخناً داخل 

ال�س������يارة، فهو يبدو بارداً مقارنة مع �س������طح 

�سعاع من  ال�س������م�س، لذلك فاإعادة اإ�سدار االإ

حمر.  داخل ال�سيارة يكون يف جمال حتت االأ

مواج الطويلة،  ومبا اأن الزجاج مادة كامتة لالأ

�سعاع اخلروج ثانية، مما يوؤدي  فال ميكن لالإ

اإىل ت�س������خني داخل ال�س������يارة. بامل�سابهة مع 

أك�س������يد الكربون وبخار املاء  ذلك، يقوم ثاين ا
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ر�س اليافعة،  �س������عاع جزئياً يف االأ بتكتيل االإ

رافع������اً درجة حرارة �س������طحها ف������وق نقطة 

جتمد املاء.

 عرب الدهور، ومع ارتفاع اإ�ساءة ال�سم�س، 

ر�س، ويبقى  ترتف������ع كذلك درجة ح������رارة االأ

ن  الغالف اجلوي ثابتاً، و�سي�سبح لكوكبنا االآ

مفعول البيت الزجاجي، �س������يء ما م�س������ابه 

وجد على كوكب الزهرة؛ �ستتبخر حميطات 

ر�س، تاركة كرة �ساخنة، عدمية احلياة. االأ

كي������ف اأمكن لغالفنا اجلوي اأن يتغري اإىل 

أوك�س������جني فقط يف اللحظة احلا�سمة؟ من  ا

أبكر حياة ناجحة اإىل حد بعيد  الوا�س������ح اأن ا

ر�س كانت تدع������ى ما قبل وحيدات  على االأ

اخللي������ة، الت������ي ا�س������تمرت اإىل ه������ذا اليوم 

كاآكالت اللح������وم. الدليل على ذلك يظهر يف 

حفوري للع�رص الكمربي قبل عدة  ال�سجل االأ

مليارات من ال�س������نني. يف غياب املفرت�سات، 

فاإن هذه الكائنات ال�سبيهة بالطحالب التي  

تغطي املحيطات، كانت تقوم با�س������تخال�س 

وك�س������جني  الهيدروج������ني من املاء واإطالق االأ

أنه ح�سل  اإىل الهواء. ال�س������يء اإ�س������ايف يبدو ا

لعدة ملي������ارات من ال�س������نني. على كل حال، 

منذ حوايل مليار �س������نة م�ست ارتفع حمتوى 

وك�س������جني  ب�رصعة،  الغالف اجل������وي من االأ

اأدى اإىل �سل�سلة من احلوادث، بينها عالقات 

متداخلة اإىل حد بعيد:

1- �س������محت اخلاليا حقيقي������ات النوى، 

وهي خالي������ا معلوماته������ا الوراثية م�س������فرة 

�سمن النواة، ب�سكل متاأ�سل، باخرتاع اجلن�س 

وتقا�سم اأكرث فعالية للمادة الوراثية، وبالتايل 

�س������كال احلياة مع بيئات  تكيف اأكرث �رصعة الأ

جديدة.

كرث تعقيداً التي  نظمة االأ 2- تط������ورت االأ

على من  وك�س������جني، مع اإنتاجها االأ تتنف�س االأ

الطاقة.

أك�س������يد  3- حتول������ت الزي������ادة يف ث������اين ا

الكرب������ون  اإىل اأحجار كل�س������ية يف بنية هذه 

املخلوقات، م�س������كلة بذل������ك الغالف اجلوي 

�سعة حتت احلمراء ومانعة  كرث �سفافية لالأ االأ

بالت������ايل املحيط������ات من التبخر مبا ي�س������ابه 

مفعول البيت الزجاجي املنطلق مع �س������طوع 

ال�سم�س.

ن يف  يجادل بع�س النقاد املعار�س������ني االآ

اأن املحيط������ات، كم�س������تودع عمالق النحالل 

ثاين اأوك�سيد الكربون، احتدت مع احلركات 

زاحة القارية، ميكن اأن  الق�رصية املرافقة لالإ

تكون �سهدت التحول حتى يف غياب احلياة. 

أياً كان������ت الطريق التي ت�س������ري عليها،  لك������ن ا

فالتوقيت اخلاطئ لهذا التوزع املعقد �سمن 

هذه الظ������روف كاٍف لذهول وتعجب العديد 

م������ن العلماء الذي������ن ينظ������رون اإىل كل هذا 

بحدود ميكانيكية خال�سة – ا�ستمرار احلياة 
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أنه جنا باأعجوبة  ر�س يب������دو كما لو ا على االأ

عج������از. هل ميكننا اأالَّ  تقف على عتبات االإ

نرى هنا يد امل�سمم يف العمل؟ وهل باإمكاننا 

أالَّ نعيد و�س������ف هذا الت�سل�س������ل للحوادث،  ا

م�ستعي�س������ني باخللق بدالً من عملية الن�سوء 

واالرتقاء؟ خلق������ت اخلاليا حقيقيات النوى 

اأوالً، التي �س������محت بخلق اجلن�س وامل�ساركة 

كرث فعالي������ة للمادة الوراثي������ة واملزيد من  االأ

�س������كال احلي������اة؛ ثم تبعه  التكي������ف ال�رصيع الأ

خلق املزيد من الكائنات املعقدة التي تتنف�س 

ول لهذه  وك�س������جني؛ وهك������ذا. ال�س������كل االأ االأ

�س������اليب اأعطى اإتقاناً علمي������اً ل� »كيف«.  االأ

ت�س������يف العقائد الدينية »من« و» ملاذا « اإىل 

ال�سورة العلمية.

دعنا نالم�س مثاالً اإ�سافياً عن الت�سميم. 

أوائل القرن املا�سي، بعد اأعمال داروين،  يف ا

ال������ذي اأكد على تكي������ف الكائنات احلية مع 

بيئاته������ا املختلف������ة، كتب الكيميائ������ي ل. ج. 

هندر�س������ون كتابه املده�س وعنوانه )التكيف 

مع البيئة( الذي ي�س������ري فيه اإىل اأن الكائنات 

احلية �س������وف لن توجد لوال خوا�س حمددة 

للم������ادة. جادل هندر�س������ون ح������ول وحدانية 

الكرب������ون كاأ�س������ا�س كيميائي للحي������اة، وكل 

�س������يء تعلمناه منذ ذل������ك احلني يعزز حجته 

أبعد من  هذه. لكن اليوم ي�س������تحيل الذهاب ا

ذلك و�س������رب م�سدر الكربون ذاته، من خالل 

ا�سطناعه بو�س������اطة التفاعالت النووية يف 

اأعماق النجوم املتطورة.

الكرب������ون ه������و العن�رص الع������ام الرابع يف 

جمرتن������ا، بعد كل من عنا�������رص الهيدروجني، 

وك�س������جني، لكن������ه غري متوافر  الهيليوم، واالأ

بكرثة. ميكن ا�س������طناع ن������واة الكربون بدمج 

ثالث ن������وى هيلي������وم، لكن اندماج������اً ثالثياً 

لهو اندماج ن������ادر االحتمال حقاً. �س������يكون 

اأكرث �س������هولة اأن ت�س������طدم نواتا هيليوم معاً 

لت�س������كل البرييلي������وم، لكن البرييلي������وم بحد 

ذاته لي�������س عن�رصاً م�س������تقراً اإىل حد كبري. 

حيان قبل اأن ت�س������بح  ومع ذلك، يف بع�س االأ

نواتا الهيليوم ملت�س������قتني متاماً، ت�سدمهما 

ن������واة هيليوم ثالث������ة، مما يوؤدي اإىل ت�س������كل 

نواة كربون واحدة. وهنا ت�س������بح التفا�سيل 

الداخلية لن������واة الكربون مفيدة للغاية: ينتج 

عن هذا اال�س������طدام وجود طنني اإىل درجة 

عالية من الدقة �سمن الكربون ي�ساعد على 

اإمت������ام العملي������ة. من دون ه������ذا الطنني، لن 

يوجد �سوى القليل من ذرات الكربون ن�سبياً. 

بامل�س������ابهة مع نواة الكربون، تلعب التفا�سيل 

وك�س������جني دوراً حا�س������ماً.  الداخلية لنواة االأ

وك�سجني اأن تت�سكل من احتاد  ميكن لنواة االأ

نواتي الكربون والهيليوم، لكن �سوية الطنني 

وك�س������جني اأدنى بقدار  املوافقة يف ن������واة االأ

0.5%  من ال�سوية الالزمة كي يبقيا متحدين 
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معاً ب�سهولة. وكون �سوية الطنني يف الكربون 

اأقل بن�س������بة 0.4%، فلن يوجد الكربون من 

الناحي������ة الفعلي������ة. اأما عندم������ا تكون تلك 

وك�س������جني اأعلى بن�سبة %0.5،  ال�سوية يف االأ

فمن املفرت�س اأن يكون جميع الكربون حينئذ 

أوك�س������جني. دون هذه الوفرة  ق������د حتول اإىل ا

أيها  أن������ا وال اأنت ا من عن�������رص الكربون، فال ا

ن. القارئ كنا �سنوجد  االآ

لقد اعرتف �رصاحة كل من ال�س������ري فريد 

هوي������ل ووليم فوللر، وهم������ا اأوال من الحظا 

الرتتيب اال�ستثنائي للطنني النووي يف حالتي 

وك�س������جني والكربون، باأن ال�س������يء قد هز  االأ

اإحلادهما مبثل هذا االكت�س������اف. يف نوفمرب 

عام 1981 كت������ب هويل يف جملة الهند�س������ة 

والعلوم التايل:

األ���ن تق���ول لنف�س���ك، اأن هن���اك عق���اًل اإلهيًا 

فائ���ق املق���درة احل�سابية يج���ب اأن يكون �سمم 

خوا����س ذرة الكربون، واإال ف���اإن حظوظ وجود 

ذرة كه���ذه م���ن خ���الل ق���وى طبيعي���ة عمي���اء 

�سيكون �سغريًا جدًا بكل ما يف الكلمة من معنى؟ 

ال�سائ���ب  التف�س���ري  ذل���ك....  �ستق���ول  بالطب���ع 

واحل�سي���ف للحقائ���ق يق���رتح باأن عق���اًل فوقيًا 

ر  ر بالفيزي���اء، بنف�س القدر الذي تدبَّ قد تدبَّ

به الكيمياء والبيولوجيا، واأنه ال وجود لقوى 

عمي���اء يف الطبيع���ة ت�ستح���ق احلدي���ث عنها. 

رقام الت���ي يح�سبها املرء م���ن احلقائق تبدو  االأ

يل مربك���ة فيم���ا يتعل���ق بو�سع ه���ذه النتيجة 

ال. غلب فيما وراء ال�سوؤ على االأ

 يف الواق������ع، بع�������س من ه������ذه الظروف 

أولئك العلماء  تبدو لنا انطباعية اإىل حد اأن ا

الذين يرغبون يف اإنكار دور امل�س������مم عليهم 

اأن ياأخذوا بع������ني االعتبار دالالت على كلية 

أ  وج������وده. لقد اأعط������وه حتى ا�س������ماً –املبدا

ن�س������اين-. وخمت�رص الق������ول، اإنهم  قاموا  االإ

أ�س������اً على عقب. فبدالً من  بتدوير احلجة را

قبولهم اأن وجودنا هنا ب�س������بب م�سمم متاأن 

فوق طبيعي، جندهم يّدعون اأن الكون يجب 

ننا هنا، فلو  اأن يك������ون هكذا بكل ب�س������اطة الأ

كان الك������ون غري ذلك، فلن نكون هنا لرناقب 

م������ر. وكما قلنا  ذواتن������ا، وه������ذا كل ما يف االأ

�سابقاً، ل�س������نا قادرين على زحزحة غنو�سي 

عن موقفه حتت حجة فكرة امل�سمم، واأبحاث 

أنها تربهن ذلك. ن�ساين يبدو ا أ االإ املبدا

ح������وال، يختلف العديد من  وعلى كل االأ

�س������ياء،  العلماء مع هويل حول الكثري من االأ

لكنه������م يتفق������ون معه ح������ول ه������ذه النقطة: 

ال�س������ورة املرتابطة للكون، الت������ي نراه عليها 

أبع������د احل������دود فقط اإذا  ن، تتحق������ق اإىل ا االآ

تقبلنا يد امل�سمم فائق الذكاء )اهلل(.

لك������ن حتى اإذا اأمكن للفل�س������فة الطبيعية 

اأن تربهن على وجود اهلل اخلالق وامل�سمم، 

لكنها ت�س������قط ب�رصع������ة يف اإظه������ار الداللة 
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املركزية لق�س������ة اخللق كما ترويها العقائد 

كرث ح�سماً  الدينية. من دون �س������ك اجلملة االأ

للنزاع ترد يف خل������ق اآدم وحواء، وهي اأفكار 

ن »اهلل خلق  أ�سا�س������ية ن������ادراً م������ا ت������رتدد االآ ا

ن�س������ان باأجمل �س������ورة واأح�س������ن تقومي«.  االإ

مو�س������وعة باإحكام، يف الكتب املقد�س������ة باأن 

اهلل لي�س خالقاً وم�سمماً فقط، لكنه يوجد 

�س������مننا، نحن ن�س������اًء ورجاالً، كوم�سة خلق 

اإلهّية، مالم�سة الالنهاية -الوعي وال�سمري- 

أنف�سنا  لي�س من ال�س������هل اأن ن�سرب يف اأعماق ا

لهية الت������ي تظهر يف العامل  هذه الدالئ������ل االإ

أريد اأن  اخلارج������ي. وكم������ا كت������ب كبل������ر: ال ا

أبعد باإحلاح  أو اأعرف اإىل مدى ا اكت�سف �سيئاً ا

اأكرب من هذا. اأميكنن������ي اأن اأجد اهلل، الذي 

ح�س������ا�س بوجوده عندما اأنظر اإىل  ميكنني االإ

العامل، واأي�ساً عندما اأنظر يف ذاتي؟

م������ا كان كبلر يت������وق اإىل معرفت������ه بهذا 

أك������رث اإحلاحاً  حل������اح يف ع������ام 1620 هو ا االإ

بالن�سبة لنا اليوم. خالل العلم اأم�سكنا بتنا�سق 

اخللق وتعلمنا اأ�رصار النجوم، وقمنا بطريقة 

ر�س. وكما  �رصار اإىل االأ مهيبة، بنقل هذه االأ

أرث������ر ادينغتون يف ع������ام 1920 وكاأنه  كت������ب ا

أ الغيب، اإذا ا�ستطعنا، حقاً، اأن ن�ستخدم  يقرا

طاقة االندم������اج النووية املتحررة يف النجوم 

والتي حتافظ عليها كاأفران �سخمة م�ستعلة، 

ف�سيكون حلمنا يف ال�سيطرة على هذه القدرة 

أو لهالكه،  الكامنة، مل�سلحة اجلن�س الب�رصي ا

يف متناول اليد.

لقد بحثنا يف تكاملية الن�س������يج ال�سخم 

للعل������م، يف الكيفية التي ميك������ن فيها لرجل 

عقالين اأن ي�س������يف اإىل ال�س������ورة تفا�سيل 

كرب. اأما بالن�سبة  اأعمال اخلالق امل�س������مم االأ

لرج������ل موؤم������ن يعتقد اأن املعرف������ة احلقة ال 

ميكن ا�ستنباطها من التجربة بل من مفاهيم 

م������ر يتطلب  فطري������ة يف العق������ل، يرى اأن االأ

خطوة اإ�س������افية جمفلة للعق������ل اأكرث من علم 

الكو�سمولوجيا ومن فهم تطور احلياة العاقلة 

ر�س. طامل������ا خلقنا اهلل يف  عل������ى كوك������ب االأ

اأجمل �سورة واأح�سن تقومي، فنحن مدعوون 

للنهج القومي وتر�س������يخ العدالة ون�رص املحبة 

املت�سامية واملحافظة على ال�سالم.

 لي�س م������ن ال�������رصوري اأن تكون احلجج 

التي �س������قناها مر�س������ية باملطلق ملن يحاول 

مي������ان، لكن اأهميتها  التوفي������ق بني العلم واالإ

أو نقط������ة انطالق  تكم������ن يف كونها بداي������ة ا

ن�س������انية يف طريقها لفهم دورها وموقعها  االإ

يف الك������ون. م������ا مل تنظ������ر الب�رصي������ة مبنظور 

اأخالق������ي اإمياين، فهي قطعاً يف طريقها اإىل 

أو بكوارث  أو تقني ا الهالك، اإما بدماٍر نووي ا

اأخرى. وبالعودة اإىل ال�س������وؤال الذي طرحناه 

ن�س������ان الذي  يف البداي������ة �������اأي ن������وع ذلك االإ

نت�س������وره؟- والذي يط������رح علينا لي�س فقط 
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موقعن������ا يف هذه الكون الهائل االت�س������اع، بل 

يع������زز مكانتنا فيه كمخلوق������ات عاقلة لديها 

م�سوؤوليات خا�سة وحمددة. خملوقات لديها 

ما يكفي من الذكاء، ما يكفي من ال�س������مري، 

وحتى ما يكفي من الت�س������امح لتجنب حروٍب 

اقت�سادية وع�س������كرية، قد ت�سببها حماقات 

عمال  ال�سيا�سيني ومن ورائهم رجال املال واالأ

الذين مي�سكون بالقرار، خ�سو�ساً يف الدول 

ال�سناعية الكربى.

¥µ
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أين رئي�سيني: الدماغ والبدن.  ن�س������ان جزا يرى بع�ض العلماء يف ج�س������م الإ

أنه م�س�������ؤول عن تنظيم البدن.  اإنه������م يعلق�ن اأهمي������ة كربى على الدماغ ذلك ا

اإنهم ي�س������نف�ن اإنتاج الدماغ يف منطني متميزي������ن: الفن�ن التذهنية والفن�ن 

امليكانيكي������ة. ترتبط الفن�ن التذهنية باملعرفة البحتة، اأما الفن�ن امليكانيكية 

آثارها يف الزراعة وال�س������ناعة والقت�س������اد. قد تبدو الفن�ن التذهنية  فنجد ا

وفق ت�س������ميتها حمددة بالفل�سفة واملدار�ض الفل�سفية. العك�ض ه� ال�سحيح، اإذ 

رئي�س اجلمعية الكونية ال�سورية. ❁❁

ò

الفكر واملعرفة العلمية

م. فايز فوق العادة

❁
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ي�صنف العلماء معارفنا عن الكون والنظريات 

الريا�ص������ية بالغة التجريد يف قائمة الفنون 

أو العلم ال�رصف  التذهنية. اإن العلم البحت ا

هو فن تذهني بحق. لقد بنى اليونانيون 

القدم������اء العلم باعتب������اره العلم البحت. 

ال ميك������ن لعلوم اأخ������رى كالط������ب والزراعة 

واالقت�صاد اأن ت�صنف كعلوم بحتة، اإنها علوم 

غري بحتة، اإن جاز التعبري.

عل������ى  املعا�������رصة  القوامي�������س  نق������ع يف 

م�ص������طلحني اأكرث �ص������هولة من م�صطلحات 

الداللة هما العلم البحت والعلم التطبيقي. 

ي������رى بع�������س فال�ص������فة العل������م اأن هذي������ن 

امل�ص������طلحني غري منا�صبني اإذ اإنهما يوظفان 

الكلمة نف�ص������ها: العلم، مما يجعل امل�صطلح 

ول مو�صع �صك بينما مينح امل�صطلح الثاين  االأ

وثوقية اأكرب. من هن������ا كان التفريق املتداول 

ب������ني العلم البح������ت والعل������م التطبيقي وفق 

والتكنولوجيا.  العلم  ال�صائعني:  امل�صطلحني 

أية حال، اإن احلديث عن امل�صطلحات  على ا

هو حديث �ص������كلي ذلك اأن تقدم املعرفة عرب 

كل املناحي يرتكز عل������ى العلم والتكنولوجيا 

خر  حدهما اأن ينف�ص������ل عن االآ ك������ن الأ وال ميمُ

اإطالقاً.

اإن التكنولوجي������ا اأقدم م������ن العلم، فقبل 

ن�ص������ان، عمد وال  ن يمُوقظ التنبوؤ يف فكر االإ
اأ

حجار و�ص������قلها للح�صول  �ص������ك اإىل ك�رص االأ

على ح������واف حادة. كان ه������ذا العمل عماًل 

تكنولوجي������اً مبعنى من املعاين. جرى التقدم 

آنذاك وفق حماوالت ع�سوائية. تكللت بع�س  ا

املح������اوالت بالنجاح بينم������ا ُمنيت حماوالت 

اأخ������رى بالف�س������ل. كان ذلك النه������ج هو نهج 

اخلطاأ وال�س������واب. اأما ع������ن الفكر البحت 

فنقول اإن بع�س املفكرين القدماء �س������اغوا 

أولياٍت ت�س������وروا  نبوءاٍت مثرية منطلقني من ا

أ�ساليب  أنها مبادئ �رصمدية وم�س������تخدمني ا ا

املنطق ال�س������وري. مل يح������اول اأي من هوؤالء 

اختبار ا�س������تنتاجاته فيما ُع������رف بعد ذلك 

بالتجربة. �سهدت اليونان القدمية بروز عدٍد 

كبري من ه������وؤالء املفكرين. البد من اأن نذكر 

هنا اأن تلك الفرتة عرفت عدداً من املجربني 

اإن جاز التعبري، لكن حماوالت الفكر املجرد 

�س������اليبهم بالظهور ال�س������يما واأن  مل ت�س������مح الأ

الفكر املجرد كان قد طغى على كل ما عداه 

وحاز اأ�سحابه على احرتام كبري بل وتقدي�س 

مر اإىل  حيان. لقد و�س������ل االأ يف كث������ري من االأ

حد النظر اإىل املجربني باعتبارهم من طبقة 

اأدنى، ذلك اأن الفعل الراقي الفعلي هو الفكر 

الذي يقوم على اجلدل واملناق�سة.

بداأت اأوىل املح������اوالت اجلادة املنهجية 

ملراقب������ة الع������امل اخلارجي وتغي������ريه على يد 

غاليلي������و غاليله الذي ول������د يف العام 1564 

أر�س������ى نيوتن بعده  وت������ويف يف العام 1642. ا

�سا�س������ية للعلم والتكنولوجيا على  الركائز االأ

حد �س������واء. عرفت تلك الف������رتة بفرتة الثورة 
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العلمية. اأكد عدد كب������ري من علماء القرنني 

الثامن ع�������رص والتا�س������ع ع�رص م�س������وؤوليتهم 

الفن������ون امليكانيكي������ة فتوالت  ودوره������م يف 

االخرتاعات ب�سكل عا�سف مما غرّي الهيئات 

�سا�سية املميزة حلياة املجتمعات  �سكال االأ واالأ

الب�رصية.

عل������ى الرغ������م م������ن ال�س������اآلة الفيزيائية 

للمنظومة الع�س������بية، فقد ا�س������تطاع الدماغ 

آفاق������اً كونية ال حدود  ن�س������اين اأن يجت������از ا االإ

لها. كيف تُقّوم ال�ساآلة املذكورة على خلفية 

الكون يا تُرى؟

ي�ساوي حجم الدماغ ليرتاً واحداً تقريباً، 

بينم������ا يحاول الفكر اأن يحيط بحجم يكافئ 

10 �س������عفاً من ه������ذا املق������دار. ويف حني 
52

ن�س������ان الف������رد عن قرن من  ال تزيد حياة االإ

الزم������ان، يُبحر الفكر بعيداً م�س������تقرئاً زمناً 

اأقدم مبئة مليون مرة. لقد ن�س������اأنا يف بقعة 

كوني������ة معزول������ة و�س������غرية. اإنه������ا دافئة مبا 

ميكننا من اال�س������تمرار. حتي������ط بالبقعة من 

كل جان������ب ظلمة رهيبة م�س������وبة بربودة غري 

لفة علينا منطقاً اأر�سياً  معقولة. فر�ست االأ

حمدداً مبعن������ى من املعاين اإنن������ا نخرق تلك 

لفة باأفكارنا لنبن������ي كوناً بعيداً كل البعد  االأ

عن وتائ������ر حياتن������ا ومقت�س������ياتها اليومية 

ن�سان   ر�س ا�ستطاع االإ واحلولية. هنا على االأ

اأن يتحدث عن اأر�سٍ تدور حول ال�سم�س يف 

الوق������ت الذي ينف������ي التعود في������ه على هذا 

اال�ستنتاج ليوؤكد اأن ال�سم�س هي التي تقطع 

كبد ال�س������ماء يف حركة دائرية. وعلى امتداد 

أنه م�س������طح، نفى  ر�س الذي يوحي ا كوكب االأ

املفكرون الكبار ذلك ليطرحوا منوذج اأر�س 

ن�سان و�سغر جهازه  كروية. اإن ق�رص قامة االإ

خذ مبفهوم  الع�س������بي هما امل�سوؤوالن عن االأ

ر�س. لوكنا اأطول بكثري ملا تعجبنا  ا�ستواء االأ

م������ن انتهاء رحلة ماج������الن قادمة اإىل حيث 

انطلق������ت لكن من االجت������اه املعاك�س. مل تكن 

رحلة ماج������الن ممكنة يف هذه احلالة، اإن مل 

ر�س اإذ ذاك لن تت�س������ع  ن االأ يكن ل�س������بب فالأ

لكائنات طوال القامة.

يدفعن������ا احل�س ال�س������ليم اإىل اأخطاء غري 

ملحوظة نتجاوزها عند درا�س������ة الكون. اإن 

خرين  املعلومات التي ت�س������ل اأحدن������ا من االآ

اإمنا تفعل ذلك متاأخرة بع�س الوقت ف�رصعة 

ال�سوء حمدودة وكذلك �رصعة ال�سوت. يظن 

آنياً واأن  كٌل منا اأن تب������ادل املعلومات يحدث ا

ن وهنا، ال  خر يقدم معلوماته االآ ال�سخ�س االآ

نرتكب مثل هذا اخلطاأ عند درا�ستنا الكون. 

اإننا ندرك اأن احلديث عن جمرة على بعد مئة 

مليون �س������نة �سوئية هو حديث يطال ما كان 

ن فهي حالة تخ�س را�س������د  ذات مرة. اأما االآ

العامل يف عزلت������ه الزمانية املكانية. اإن للفكر 

�سيماًء جتعله يتجاوز �سيق اال�ستنتاج املبني 

ر�س  على املحلية اجلغرافية. اإن املادة على االأ

أينما كان،  �رصة ال�سم�س������ية ا مطابق������ة ملادة االأ
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البل اإنه������ا تطابق املادة يف النجوم واملجرات 

البعيدة. ا�س������تناداً ملا تقدم، يوظف الفكر ما 

ر�س يف حماولته  ن وهنا على االأ خل�س اإليه االآ

�س������ياغة منوذج يغطي ماحدث بعيداً هناك 

يف الك������وازارات وقبل عدة اآالف من ماليني 

ال�س������نوات. هكذا نقرر الرتكي������ب الكيميائي 

للك������ون ونذهب من مالحظة ب�س������يطة على 

ر�س اإىل قيا�س امل�س������افات التي تف�س������لنا  االأ

خرى. اأما املالحظة  ج�سام الكونية االأ عن االأ

فتُختزل باأن �س������وت ال�س������يارة يُزعجنا اأكرث 

لدى اقرتاب ال�سيارة منا بينما ن�سعر بالراحة 

عن������د ابتعادها فيما يُع������رف بظاهرة دوبلر. 

ت�س������بح ظاهرة دوبلر ذات منظور كوين اإذا 

نقلناها من حيز املوجات ال�سوتية اإىل قطاع 

خرى.  االأ الكهرمغنطي�سية  واملوجات  ال�سوء 

يق������ول الفيزيائيون اإن انزياح دوبلر ي�س������اوي 

الف������رق بني ط������ول املوجة املر�س������ودة وطول 

املوجة املنطلقة مق�س������وماً على طول املوجة 

املنطلقة.اإن كانت هذه العالقة غام�سة اإىل 

أين�س������تاين يف ن�سبيته العامة قد  حد ما فاإن ا

اأعاد �سياغتها مبا هو اأقرب اإىل اأحا�سي�سنا 

أين�س������تاين ي�س������اوي  ر�س������ية املحلية. وفق ا االأ

انزياح دوبل������ر الفرق بني امل�س������افة كما هي 

ن وامل�سافة كما كانت �سابقاً مق�سوماً على  االآ

امل�سافة كما كانت �سابقاً. اإن هذين املفهومني 

لي�سا بعيدين عما ناألفه يف حياتنا على كوكب 

ر�������س واإن كان معناهما الكونيان خمتلفني  االأ

جداً. لقد و�س������ل الفكر يف �سربه الكون حد 

القبول مب������ا يخالف م�س������ادراته التي تعود 

عليها. اإننا نكرر م������ن التجارب املخربية ما 

ن�س������اء، لكن الكون كمادة للتجريب ال يتوافر 

اإاّل مل������رة واحدة. وبينم������ا يتدفق الزمن على 

ر�س ب�س������كل وئيد ومتكرر، يتوقف متاماً  االأ

يف نقاٍط كونية متفردة هي الثقوب ال�سوداء. 

وفق الن�سبية، اإن امل�سافة هي الزمن الذاتي. 

خر  اإن ما يهم اأحدنا لدى انتقاله من مكان الآ

هو كم بذل من الطاقة يف ذلك االنتقال. اإن 

الزمن هو املنظور الريا�س������ي ملفهوم الطاقة 

يف الفيزياء.

يقف عدد كبري من الت�س������اوؤالت متحدياً 

الفكر الب�رصي لعدة عقود ولرمبا لعدة قرون 

تالية. ماذا عن توزع الت�سكيالت املختلفة يف 

املجرة وعن اأعماره������ا وتراكيبها الكيميائية 

أين الطريق  وحركياتها؟ ماهو تاريخ املجرة؟ ا

املو�سلة بني النجوم وال�سخور؟ هل حقاً اأن 

هن������اك موجة مَتَّوت جتتاح املجرة من نواتها 

اإىل حميطها؟ ماهو الدور الذي لعبته وتلعبه 

النج������وم يف حي������اة املجرة؟ م������ا العالقة بني 

كثافة املادة و�سكل املجرة؟ ماهو اأ�سل الغاز 

والغبار املجريني ودورهما يف حياة ال�س������دم؟ 

ه������ل يتمدد الك������ون فعاًل؟ كي������ف كان تطور 

بداع  الك������ون يف البدء؟ هل هن������اك �رصورة الإ

طرق م�ستحدثة لتحديد امل�سافات الكونية؟

ما هي املادة العامتة يف الكون؟ ما طبيعة 
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الغاز والغبار بني املجرات؟ هل هناك روائز 

هند�سية حمددة يف جتمع احل�سود املجرية؟ 

ماذا عن ال�س������لم ال�س������اعد حل�سود املجرات 

وح�س������ود احل�سود وح�سود ح�س������ود احل�سود 

وهكذا؟ ه������ل يوؤدي ا�س������طدام املجرات اإىل 

تقلي�������س ه������ذا ال�س������لم؟ هل ن�س������تطيع طي 

امل�سافات املكانية الزمانية يف قفزات مبا�رصة 

على غرار القفزات الكمومية؟

ر�س������اد الكونية؟ تبني  ماذا عن تكميم االأ

حمر مُيكن  للفلكي������ني اأن االنزي������اح نح������و االأ

تكميم������ه. بكلمات اأخ������رى، اإن هذا االنزياح 

لي�س م�س������تمراً بل متقطع������اً واإننا ننتقل من 

خر باإ�س������افة اأعداد ثابتة. يبدو اأن  انزياح الآ

املجرات تنظم نف�س������ها يف احل�سود املجرية 

لكرتونات يف  بالطريقة نف�سها التي تتبعها االإ

حمر   ال������ذرة. عندها يكون االنزي������اح نحو االأ

خا�سة فيزيائية تتعلق باملجرة ذاتها ولي�ست 

لها عالقة بهند�س������ة الكون اأو ظاهرة دوبلر. 

ُدر�ست العالقة بني تغريات ال�رصعة الدورانية 

يف قر�������س جمرة درب التبانة وبني البعد عن 

مركز املجرة وتبني وجود انقطاعات يف قيم 

ال�رصعات عن������د نواة املج������رة. تفيدنا نتائج 

ر�ساد الفلكية اأن القفزة يف االنزياح نحو  االأ

ذرع اللولبية للمجرة هي 72  حم������ر بني االأ االأ

كيلومرت يف الثانية. ظهر فيما بعد اأن هناك 

أو �سد�س  أو ثلث ا قفزات اأخرى ت�ساوي ن�سف ا

ه������ذه القيمة. اإن كانت ح������دود التكميم بني 

املجرات وا�سحة بهذا القدر تكون احلركات 

الن�س������بية بني املج������رات �س������ئيلة بالتايل اإن 

الك������ون ال يتم������دد ب������ل هو كون م�س������تقر. ال 

توجد �رصورة للمادة العامتة يف هذه احلالة 

حيث تت�س������اءل اأهمية االرتباط الثقايل بني 

املجرات وتتوزع املجرات على منط كمومي 

أث������ريات املبا�رصة بينها كما يف  وال اأهمي������ة للتا

حالة اإلكرتونات الذرة..

ماذا ع������ن الكثافة الو�س������طية للمادة يف 

الكون وع������ن دورها يف م�س������ري الكون؟ هل 

تكفي لوقف التمدد وتقلي�س الكون واإعادته 

اإىل الب������دء؟ هل بدء الكون ه������و بدء الزمان 

أم ب������دء التم������دد؟ ما الذي يعنيه م�س������طلح  ا

الفقاع������ة الكونية؟ ماه������و دور الكونيات يف 

تقريب الن�سبية وميكانيك الكم من بع�سهما؟ 

يلج������اأ الفك������ر الب�رصي للتعمي������م يف حماولته 

ا�س������تنباط منوذج �س������مويل يقوم مقام مناذج 

جزئية متع������ددة. اإذا قبلنا باأن الكون هو كل 

آلية التعميم وانتهينا بالفكر  وقفنا ا �س������يء الأ

يف قاٍع �س������خري تن�سد كل الدروب عنده. ال 

يت�سور الفكر الب�رصي اأي قاٍع �سخري فعند 

القاع ال�سخري يتحجر الفكر وميوت، بينما 

احلياة يف معناها املج������رد هي حياة الفكر. 

خرى ال�س������مة  اإننا ن�س������لب م������ن الكائنات االأ

�سا�س������ية للحياة اأال وه������ي الفكر، فننظر  االأ

اإليها باعتبارها كائنات غريزية ولعلها تفكر 

وف������ق طريقته������ا وعلى هواه������ا. يتاألف كون 
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اخلنف�ساء من اأعداد ال نهاية لها من حبيبات 

الرتب������ة التي تتجمع يف كتل ترابية وح�س������ى 

ن�س������ان من  واأحج������ار. باملث������ل يتاألف كون االإ

اأعداد ال نهاية له������ا من النجوم التي تتجمع 

يف جمرات وح�س������ود من املج������رات. اإن كان 

لنا اأن ن�س������اعد اخلنف�ساء يف �سياغة تعميم 

لنموذجه������ا الكوين، فما علين������ا اإالَّ اأن ندّلها 

على الت�س������كيالت اجلغرافي������ة البعيدة عنها 

وعلى القارات التي ت�س������م تلك الت�سكيالت، 

خرى  الب������ل وعلى الكواك������ب ال�س������خرية االأ

كالزهرة واملريخ. قبل اأن نهدي اخلنف�س������اء 

اإىل تعمي������ٍم للكون، كما ت������راه، نطرح تعميماً 

منا�س������باً للنموذج الكوين كما �س������اغه الفكر 

الب�رصي. جند �س������التنا يف من������وذج الفقاعة 

الكونية. فالكون كما نعرفه هو فقاعة، بينما 

كوان. لنالحظ  يعج الوجود بالفقاع������ات: االأ

أننا ارتقينا من مفه������وم الكون اإىل اأطروحة  ا

الوج������ود ل�������رصورات التعمي������م. اإن تولي������د 

فقاعة كونية هو م�ساألة من م�سائل الفيزياء 

الذرية. يف�سي ا�سطدام بروتونني يتحركان 

ب�رصعت������ني قريبتني جداً من �رصعة ال�س������وء، 

وف������ق هذه الفيزياء، اإىل توليد �س������الل هائل 

من بروتونات جديدة. ميكن للربوتونات هذه 

اأن تتجمع يف جنوم وجمرات. قبل اأن من�سي 

أو  يف ت�س������وراتنا، نعّرج على اإ�سكالية الفراغ ا

الف�ساء. لن ن�رصد اأطروحات املتحدثني عن 

هذا املو�سوع عرب التاريخ ونكتفي مبا َخلُ�س 

اإليه العلم. ي�س������ف امليكانيك الكمومي العامل 

ب�سوياٍت للطاقة. توؤوي كل �سوية اجل�سيمات 

التي حتوز طاقتها املو�سوفة. اإن الفراغ هو 

اأدنى �س������وية ممكنة للطاقة وال توجد �سوية 

طاقية اأدنى منها. اإن كانت ال�سوية الطاقية 

�س������فراً، فذلكم هو الع������دم حيث تختفي كل 

�س������ياء مبا يف ذلك الف������راغ. ميكن جتريد  االأ

�س������غرية ودفعه �س������وب  الفراغ من طاقته االأ

العدم. نو�س������ح ذلك باملثال التايل: نت�س������ور 

كرية �سغرية وقد تو�سعت عند نقطة قريبة 

جداً من قاِع اإناٍء ن�س������ف كروي كبري. تكون 

الكرية اإذ ذاك يف حالة ا�س������تقرار حرج. اإذا 

على قلياًل فاإنها تاأخذ  دفعن������ا الكرية نحو االأ

بالنو�س������ان جيئة وذهاباً عرب اأدنى نقطة من 

ناء ث������م ال تلب������ث اأن تتوقف عندها.  قاع االإ

ناء،  عندما تك������ون الكرية بالقرب من قاع االإ

فاإنها متتلك كمية اأ�س������غرية من الطاقة هي 

�س������ويتها الطاقية الدنيا. تتمثل تلك الطاقة 

باالرتف������اع الطفيف للكرية بالن�س������بة للقاع. 

ولدى توقف الكرية عند اأدنى نقطة من قاع 

ناء ينعدم االرتفاع املذكور وت�سبح الكرية  االإ

يف ال�سوية الطاقية �سفر.

نكم������ل م������ا تق������دم بحكاية ق�س������رية من 

حكاي������ات اخليال العلمي. نت�س������ور اأن اأحد 

أو الف�ساء  العلماء اخرتع طريقة لدفع الفراغ ا

يف كوننا اإىل �س������وية طاقية اأعلى من �سويته 

الطاقي������ة الراهنة. ياأخذ الفراغ بالنو�س������ان 
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جراء ذلك حول نقطة الطاقة �سفر. ي�ستقر 

أو يق�رص عند تلك  الفراغ بعد وقٍت يط������ول ا

النقطة ال�س������فرية. عنده������ا يختفي الفراغ 

ومعه كل الكون ويفقد بذلك �س������مة الوجود. 

كان العامِل قد ح�رصَّ م�سبقاً ال�سطدامات بني 

بروتون������ات ذات �رصعات عالية ولدت جنوماً 

وجمرات . قفز العامل من كوننا قبيل �سقوطه 

واندثاره اإىل النجوم واملجرات اجلديدة عرب 

مم������رات الديدان الكونية. نع������م اإنها حكاية 

ق�س������رية من حكايات اخلي������ال العلمي ويلزم 

لتحقيقها رمبا عدة ماليني من ال�س������نوات. 

أم������ا عن مم������رات الديدان الكوني������ة فنذكر  ا

ين�س������تاين تفيد  اأن نظرية الن�س������بية العامة الأ

ب������اأن جتمع كميات كبرية م������ن املادة يف حيٍز 

بال������غ ال�س������اآلة ي������وؤدي اإىل والدة م������ا يعرف 

�س������ود، يزداد اجل������ذب الثقايل يف  بالثقب االأ

�س������ود اإىل ح������دود كبرية جداً 
جوار الثقب االأ

ي �س������يء اأن يغادر الثقب  ي�ستحيل عندها الأ

�س������ود مبا يف ذلك ال�س������وء. يتخلق حول  االأ

�س������ود حيز يعرف باأفق احلدث. اإن  الثقب االأ

كل ما ي�س������قط يف اأفق احل������دث يختفي من 

الكون دون رجعة. يتوق������ف الزمن متاماً يف 

�س������ود ويفقد املكان معناه املاألوف  الثقب االأ

وتندثر املادة. يقول العلماء اإن املادة املندثرة 

�سود اإما يف املا�سي 
تربز من طرف الثقب االأ

واإما يف امل�ستقبل. يت�سكل بالقرب من الثقب 

�سود ويف غ�سون ماليني من ال�سنوات نفق  االأ

يدعوه العلماء ممر الديدان الكوين. يختفي 

املمر بعد ت�سكله بربهة ق�سرية ال تتعدى جزء 

بالغ ال�س������اآلة من الثانية. اإن ولوج املمر قبل 

زمنة  اختفائه يحقق قفزة كبرية جداً فوق االأ

مكنة وينتهي باملرحتل يف كوٍن خمتلف. واالأ

ال�س������ك اأن املعرف������ة العلمية ه������ي ركيزة 

أ�سا�سية من ركائز ارتقاء الفكر الب�رصي. اإن  ا

كانت املعلوماتية متثل اأحدث اأطوار الف�سل 

التكنولوجي من املعرفة العلمية، فما ذكرناه 

كوان الفقاعات والثقوب ال�سوداء هو  عن االأ

حدث ملقابل يف الف�سل العلمي. الطور االأ

1- Sagan, CARL: Cosmos (1980): Random House: New York.

2- Stemman, Roy: My stries of the Universe (1978): Aldus Books: London.

3- Yourgrau, Wolfgang; Breck D., Allen: Editors: Cosmology, History, and Thology: 

(1977): Plenum press, New York and London.

4- Peebles, P.J.E, physical cosmology: (1974): Princeton University press.

املراجع:

¥µ
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دبّي:  املنهج الأ

أثناء درا�ض������ته ملو�ض������وع معني، واإذا  ه������و الطريقة التي يتبعها الباحث يف ا

أدبّيٍة معينة، مثل الكال�ض������يكية  دب������اء املبدع������ون ينتمون اإىل مدار�������س ا كان الأ

والرومان�ض������ّية والواقعّية النقدّية، والواقعية الطبيعّية والواقعية ال�ض������راكّية 

 يطبق منهجاً 
ّ
دبي أثناء درا�ضته للن�س الأ والرمزّية والوجودّية، فاإّن الناقد يف ا

أّي اإّن الن�س هو الذي يفر�س  نقدّياً معيناً، يتنا�ض������ب مع الن�س الذي يدر�ضه، ا

كاتب وناقد �سوري.

 العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁❁

ò

املنهـــــج البنيـــــــوي

د. ممدوح اأبو الوي

❁
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أْن يُطبق  على �لباحث �ملنه������ج،  �لذي يجب �

يف در��س������ته، فاإذ� كان �لن�ص رو�يًة تاريخّيًة، 

، �لذي يعّرفه 
ّ
فيجب تطبيق �ملنهج �لتاريخي

�لدكتور عبد �لعزيز عتيق: »هو �لذي يتخذ 

 
ّ
 و�الجتماعي

ّ
من حو�دث �لتاريخ �ل�سيا�س������ي

دب وتعلي������ل ظو�ه������ره  و�س������يلًة لتف�س������ر �الأ

وخو��س������ه. وهذ� �ملنهج ال ي�س������تقل بنف�سه،  

ّن  ، الأ
ّ
فال بّد من ق�س������ٍط م������ن �ملنهج �لفن������ي

�لتذوق و�حلكم ودر��س������ة �خل�سائ�ص �لفنّية 

�رضوري������ة يف كّل مرحلة م������ن مر�حل �ملنهج 

)1(
.»

ّ
�لتاريخي

، على �س������بيل 
ّ
نطب������ق �ملنه������ج �لتاريخي

رناوؤوط  �ملث������ال، على رو�ي������ات مع������روف �الأ

)1892- 1948( �لتاريخّية مثل رو�ية »�سّيد 

قري�ص« )1929(، ورو�ية »عمر بن �خلطاب« 

)1936(، وعل������ى رو�ي������ات جني������ب حمفوظ 

)1911-2006( �لتاريخّية مثل رو�ية »عبث 

»ر�دوبي�������ص«  ورو�ي������ة   ،)1939( ق������د�ر«  �الأ

)1943(، ورو�ية »كفاح طيبة« )1944(،  و�إذ� 

كان �لن�ص رو�يًة نف�سّيًة، مثل رو�ية »�ل�رض�ب«  

)1948( للرو�ئي جنيب حمفوظ فاإّننا نطبق 

 
ّ
، �لذي يدر�ص �لعامل �لنف�سي

ّ
�ملنهج �لنف�س������ي

، و�حلالة �ل�سعورّية 
ّ
دبي ل�سخ�سيات �لعمل �الأ

و�لال�س������عورّية للمب������دع. و�إذ� كانت  �لعملّية 

بد�عّي������ة تتاألف من ثالثة �أطر�ف: �ملبدع،  �الإ

 يركز 
ّ
و�لن�ص، و�ملتلقي، فاإّن �ملنهج �لنف�س������ي

ول وهو �ملبدع،  �هتمامه عل������ى �لط������رف �الأ

يف ح������ني  يركز املنهج البنيوي اهتمامه على 

الن�س.   

ّ اإىل جمموعتني 
دبي تنق�سم مناهج النقد االأ

أ�سا�س������يتني: مناهج نقدّي������ة خارجّية، وهي  ا

املناه������ج التي تدر�������س املوؤث������رات اخلارجية 

، من هذه املناهج، املنهج 
ّ
دبي عل������ى الن�س االأ

آنفاً، وكذلك  ، ال������ذي اأ�رصنا اإلي������ه ا
ّ
التاريخي

، وهناك املناهج النقدّية 
ّ
املنهج االجتماع������ي

الداخلية، وهي املناه������ج التي تدر�س الن�س 

أْن تعزله عن املوؤثرات اخلارجّية، ومنها  بعد ا

 اجلم������ايّل، واملنه������ج البنيوي. 
ّ
املنه������ج الفني

وق������د ن�س������طر لتطبي������ق اأكرث م������ن منهج يف 

 الواحد، مثاًل 
ّ
دب������ي أثن������اء درا�س������ة الن�س االأ ا

 واملنهج 
ّ
قد ن�س������طر لتطبيق املنهج النف�سي

أثناء   اجلمايّل يف ا
ّ
، واملنهج الفني

ّ
االجتماعي

درا�س������ة ن�سٍ واح������ٍد.   ويف مثل هذه احلالة 

 الذي ياأخذ 
ّ
نكون قد طبقنا املنهج التكاملي

مبعطيات املناهج كلّه������ا، يف حال ال�رصورة، 

ولقد كتب عن املنهج املذكور الدكتور �سوقي 

�س������يف )1910- 2005(  يف كتابه »البحث 

 اأعقد 
ّ
دبي «: »....وكاأّن البح������ث االأ

ّ
دب������ي االأ

أو قل اإّنه ال  م������ن اأن يخ�س������ع ملنهج  مع������ني، ا

أْن يحتويه منهج مع������ني، ولذلك كان  ميك������ن ا

أْن يفيد من هذه  من الواجب عل������ى الباحث ا

املناهج والدرا�س������ات جميعاً، وهو ما ن�سميه 

 ويتابع الدكتور �س������وقي 
)2(

»
ّ
باملنهج التكاملي

أّن الباحث  �س������يف: »ووا�سح من كّل ما �سبق ا
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أْن ي�ست�س������يء يف    احلديث، ينبغي ا
ّ
دب������ي االأ

عمله بكّل املناهج والدرا�س������ات ال�سابقة، اإذ 

ال يكفي منهج واحد وال درا�سة واحدة، لكي 

كمل، بل البّد  ينه�������س بعمله على الوج������ه االأ

 وبقدر ما 
)3(

اأن ي�س������تعني به������ا جميع������اً.....«

، بقدر ما تتطور مناهج 
ّ
دبي يتطور الن�س االأ

درا�سته.

املنهج البنيوي: 

خري من القرن  كرث احلديث منذ الثلث االأ

الع�رصي������ن ع������ن البنيوية يف الب������الد العربية  

والغربّية، والبنيوية ترجمة لكلمة فرن�س������ّية، 

أْن ف�س������لت املارك�سّية  وانت�رصت البنيوية بعد  ا

أ�س������ئلٍة  والفرويدي������ة  يف تقدمي اإجابات عن ا

كثريٍة. 

تعريف البنيوية: 

يعرفه������ا جب������ور  عبد الن������ور  يف املعجم 

: »نظرية قائمة على حتديد وظائف 
ّ
دب������ي االأ

 ،
)4(

العنا�������رص الداخل������ة يف تركيب اللغ������ة.«

وتعرفها املو�س������وعة العربي������ة: »البنيوية تيار 

فك������رّي انبث������ق يف اأوروبة يف بداي������ة القرن 

الع�رصي������ن، وبل������غ اأوج ازدهاره يف �س������تينيات 

الق������رن الع�رصين، و�س������مل العل������وم والفنون 

داب واللغة.  واالآ

أّن  أ�س������ا�س هذا التيار نظرية مفادها، ا وا

العامل ال يتاألف م������ن عنا�رص اأو وحدات ذات 

وجود م�س������تقل اأو منفرد، واإمّنا من وحدات 

أو ن�س������ق عام، ي�س������بط  توجد �س������من بنية ا

عالقاتها املتبادلة، لتكت�س������ب معنى وقيمة، 
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اإ�س������افًة اإىل خا�سيتها الفردّية.  وتفقد هذه 

الوحدات معانيها واأهميتها خارج اإطار هذا 

 وتعتمد هذه النظرية على 
)5(

أو البنية.« الن�سق ا

مقوالت ثالث هي الكلية والتحول وال�سبط 

أبو ديب  الذات������ي. ويقول عنها الدكتور كمال ا

يف كتابه »جدلية اخلفاء والتجلي«: »لي�س������ت 

البنيوية فل�س������فة، لكنها طريق������ة يف الروؤية، 

ّنها كذلك،  ومنه������ج يف معاينة الوج������ود. والأ

فهي تثوير جذرّي للفك������ر، وعالقته بالعامل، 

وموقع������ه من������ه وباإزائه.   يف اللغ������ة، ال تغرّي 

البنيويُة اللغَة، ويف املجتمع، ال تغرّي البنيويُة  

املجتمَع، ويف ال�سعر، ال تغرّي البنيويُة ال�سعَر. 

لكنها، ..... تغرّي الفكر املعاين للغة واملجتمع 

وال�سعر، وحتوله اإىل فكر مت�سائٍل، قلٍق،.....

 ويتاب������ع الدكتور 
)6(

فك������ر جديل �س������مويّل...«

أب������و ديب: »وبه������ذه الروؤي������ة البنيوية  كمال ا

ي�س������بح فهم الق�س������يدة مثاًل لفه������م العامل، 

وي�سري التلقي ن�س������اطاً، يفر�س على املتلقي 

مطالب عنيدة جديدة، وت�سبح القراءة عماًل 

أبو ديب يف    ويرى الدكتور كمال ا
)7(

ع�س������رياً«

أّن الفك������ر البنيوي  ال  نف الذكر ا كتاب������ه  االآ

يقتنع ب������اإدراك الظواهر املعزولة، بل يطمح  

اإىل معرفة البنية ال�سطحية والبنية العميقة 

أبو  ، وي�س������ري الدكتور كمال ا
ّ
دبي يف العمل االأ

دي������ب اإىل بع�س م�س������ادر البنيوي������ة، ومنها، 

ملايّن هيجل )1770-  جدلية الفيل�س������وف االأ

1831(، واإىل قوان������ني اجلدلّية، ومنها قانون  

نف������ي النفي، وقانون حت������ول الكم اإىل كيف، 

وحت������ول الكيف اإىل كم. واإىل ل�س������انيات عامل 

اللغة ال�س������وي�رصّي، فريديناند  دي �سو�س������ري 

)1857- 1913(، واإىل املدر�س������ة ال�سكالنية 

الرو�س������ّية، وكما ت�س������تند على اإجنازات عامل 

النف�س النم�ساوّي   فرويد  )1856- 1939( 

. وترك فرويد جمموعًة 
ّ
يف التحليل النف�س������ي

من املوؤلفات، نذكر منها: »تف�س������ري االأحالم« 

)1900(، و»ث������الث م�س������اهمات يف نظري������ة 

اجلن�س« )1905(، و»حما�رصات متهيدّية يف 

نا والهو«  « )1916(، و»االأ
ّ
التحلي������ل النف�س������ي

 
ّ
)1933(. ومن اأهم تالمذته الطبيب النف�سي

ال�س������وي�رصّي كارل غو�س������تاف يونغ )1875- 

أ  دب، فقرا 1961(، وكان فروي������د مهتم������اً باالأ

دو�ستويف�س������كي،   
ّ
الرو�س������ي الروائي  روايات 

وكت������ب عنه������ا، وتاأثر باأف������كاره كٌل من كافكا 

أدبه )ال�سعور  )1883- 1924(، ومن ميزات ا

بالذن������ب، واحلاجة اإىل العقاب(، ومار�س������يل 

أدبه  برو�س������ت )1871- 1922(، ومن ميزات ا

)تداعي الذكريات( ولقد برزت هذه امليزة يف 

روايته »البحث عن الزمن املفقود« )1913- 

1922(، وجيم�س جوي�������س )1882- 1941( 

.)
ّ
أدبه )املونولوج الداخلي ومن ميزات ا
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م�سادر البنيوية: 

1- علم النف�س التحليلّي عند فرويد: 

أ�سار اإىل هذه النقطة الدكتور ح�سام  ولقد ا

دب والنقد  اخلطيب يف كتابه  »جوانب من االأ

أّن البنيوية تلتقي مع علم  يف الغرب«، ويرى ا

 يف بع�س اجلوانب وتختلف 
ّ
النف�س التحليلي

عنه يف جوانب اأخرى، فيقول الدكتور ح�سام 

 �س������اأنه 
ّ
اخلطيب: »....علم النف�س التحليلي

أ من الظاه������ر ليدخل  �س������اأن البنيوية، يب������دا

أن������ه يبحث عن الن�س������ق وراء  اإىل الباط������ن، وا

الظواهر املتفرقة، وهذا ما يقر به البنيويون 

أّن هناك  أنف�سهم، ولكنهم بعد ذلك يوؤكدون  ا ا

 
ّ
اختالفاً جوهرياً ب������ني علم النف�س التحليلي

والبنيوي������ة،... فاإّن وجه االختالف يتمثل يف 

أو بنية  أّن ما تبحث عنه البنيوية من ن�س������ق، ا ا

أّن  يقع يف عمق التاريخ الب�رصّي..... يف حني ا

 يقع 
ّ
الذي يبحث عنه عل������م النف�س التحليلي

يف الال�سعور، الذي ي�سكل حمتواه يف النهاية 

 وخال�سة القول: 
)8(

ن�س������ان الفردّية« حياة االإ

اإّن الذات التي يبح������ث عنها البنيويون  هي 

ذات اجتماعّية، ولي�ست ذات فردّية. 

الال�س������عور عند فرويد هو تلك املنطقة، 

التي تكب������ت فيها الرغبات، التي ال ي�س������مح 

أّي الرغبات التي ال يوافق   املجتمع بتلبيتها، ا

أو العقل عل������ى التعبري عنها، فتعرب  ال�س������عور ا

ه������ذه الرغبات عن ذاتها بطرق كثرية، منها، 

أو  االأحالم، ومنها ما ي�س������مى بزلة الل�س������ان  ا

خط������اء. ولذلك يعود فروي������د يف حتليله  االأ

ودرا�س������ته لبع�س ال�سخ�س������يات اإىل مرحلة 

يطايّل  طفولتهم، فيقول يف درا�سته للر�سام االإ

ال�س������هري ليوناردو دافن�سي )1453- 1519(: 

طفال اجلميلة  متاثيل  »فاإذا كانت روؤو�س االأ

ل�سخ�سه وهو طفل، فاإّن الن�ساء ال�ساحكات 

أْن نحد�س   أّمه، ومن ثم نبداأ يف ا متاثيل لكاترين ا

أْن تكون االبت�سامة الغام�سة، هي  باحتمال  ا

، ويتابع 
)9(

أّمه التي فقده������ا.....« ابت�س������امة ا

أف������كاره املذكورة يف معظم كتبه، مثل  فرويد ا

   .»
ّ
كتاب »اإبلي�س يف التحليل النف�سي

 جاك الكان 
ّ
ويعد عامل النف�س الفرن�س������ي

)1901- 1981( اأح������د تالميذ فرويد، يقول 

أوزيا�������س يف كتابه »البنيوّية«: »اإّنه  عنه جان ا

 على مذهب فرويد، ويعت�سم 
ّ
حملل نف�س������ي

بالطاع������ة التامة ملبادئ������ه. التقت اأبحاثه مع 

اأبحاث ليفي �س������رتاو�س، واأتى على ذكره يف 

أ�س�������س جاك الكان    وا
)10(

موا�س������ع عديدة.« 

مدر�سة فرويد يف باري�س، التي ا�ستمرت بني 

عامي 1964 – 1980، التقى الكان مبوؤ�س�س 

البنيوّية يف فرن�س������ا كلود ليفي �سرتاو�س عام 

    .1949

يبحث البنيوي������ون يف اأعماق التاريخ عن 

آثارها يف حياة   لريوا ا
ّ
ن�س������ان البدائي حياة االإ

ن�س������ان املعا�������رص، وهذا ما فعل������ه الناقد  االإ

 كلود ليف������ي �س������رتاو�س يف كتابه 
ّ
الفرن�س������ي

»االنرتبولوجي������ا البنيوية«، الذي �س������در عام 



املنهـــــج البنيـــــــوي

93 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

)1956( وتعن������ي االنرتبولوجيا )علم ن�س������وء 

احل�س������ارات( وطّب������ق  �س������رتاو�س يف كتابه   

�س������اطري، وراأى  املنه������ج البنيوي يف حتليل االأ

�س������طورة، كاأّي كيان لغوّي، تت�سكل من  أّن االأ ا

وحدات داخلة يف تكوينها، ت�س������مل وحدات 

اأخرى تدخ������ل يف تكوين بني������ة اللغة. ويرى 

ن�سانّية بكاملها  أّن احل�س������ارات االإ �سرتاو�س ا

ن�س������ايّن، ولهذه  هي م������ن �س������نع العق������ل االإ

ن�سايّن اأي�ساً  احل�سارات بنيتها، كما للعقل االإ

بنيته، ويعود �سرتاو�س اإىل تاريخ احل�سارات، 

 مل ميّيز بني احلالل 
ّ
ن�سان البدائي أّن االإ ويرى ا

ن�س������ان  واحلرام، بعد ذلك عندما اأ�س������بح االإ

اإن�س������اناً، بكلِّ ما يف ه������ذه الكلمة من معنى، 

وعندما متّيز عن غريه من املخلوقات، اأ�سبح 

ميّي������ز بني احل������الل واحل������رام، وبني اخلري 

وال�رص، ويقّدم �سرتاو�س درا�سة تثبت ذلك يف 

غريقّية »اأوديب امللك«  حتليل������ه للم�رصحية االإ

 �س������وفوكلي�س )496- 406  ق. م( 
ّ
للم�رصحي

ول منها يرمز  أّن اجلزء االأ ويرى  �س������رتاو�س ا

، وي�س������ور اجلزء 
ّ
ن�س������ان البدائي اإىل حياة االإ

ن�س������ان الواعي،  الثاين من املاأ�س������اة حياة االإ

و�س������رتاو�س من النقاد الذي������ن تتلمذوا على 

 رومان ياكب�سون، 
ّ
 ال�سكلي

ّ
يد العامل الرو�س������ي

اإذ ا�س������تمع �س������رتاو�س ملحا�رصات ياكب�س������ون 

مريكّية،   وال باأ�س  يف مدينة النيوي������ورك االأ

أّن كت������اب »االنرتبولوجيا  �س������ارة اإىل ا م������ن االإ

أين باللغة العربّية،  البنيوية«،  �س������در يف جزا

عن وزارة الثقافة بدم�س������ق عام 1983، وقام 

برتجمته الدكتور م�سطفى �سالح.   

2- ل�سانيات فريديناند دي �سو�سري:

امل�س������در الثاين م������ن م�س������ادر البنيوية 

هو اإجنازات دي �سو�س������ري اللغوية، وهو عامل 

�س������وي�رصّي عا�س 56 عاماً، ما بني )1857- 

1913(، مل ي������رتك كتاباً مطبوعاً، وبعد وفاته 

أّي عام 1916، قام تلميذان   بثالث �سنوات، ا

م������ن تالميذه بجم������ع حما�رصات������ه يف كتاٍب 

بعنوان »علم اللغة العام«، وراأى دي �سو�س������ري 

أّن العالمة تتاألف من الدال واملدلول، وراأى  ا

أّن الكلمات هي  أّن اللغة �س������ورة وفك������رة، وا ا

�سياء، والعالقة  أو اإ�سارات لالأ جمرد عالمات ا

بني ال�سورة والفكرة عالقة تع�سفّية، مبعنى 

أّنه ال توجد عالقة منطقّية دائماً بني الدال  ا

واملدلول، فمثاًل نحن ال نعرف ملاذا ا�ستخدم 

الع������رب كلمة بيت للدالل������ة على البناء الذي 

نكليز كلمة  نبي������ت في������ه،  يف حني اخت������ار االإ

)هاو�������س(، اأو )هوم(، واخت������ار الرو�س كلمة 

)دوم(، لو كانت هن������اك عالقة منطقّية بني 

الدال واملدلول، الختارت ال�سعوب كلها كلمًة 

واحدًة للداللة على مدل������وٍل واحٍد، ومن ثم 

لكانت هناك لغة واحدة لدى كّل ال�س������عوب، 

واتخذت هذه اللغة �سورًة كتابّيًة واحدًة.  

أّن كلَّ اللغ������ات مت������ر  وراأى دي �سو�س������ري ا

مبراح������ل تاريخّي������ة وتتطور، واللغة لي�س������ت 

خملوق������اً تام النم������و، واإمّنا ه������ي خملوق يف 
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مرحلة منو دائٍم، وكل لغة ت�س������رتك مع لغات 

العامل ب�سفاٍت م�س������رتكٍة، وبالوقت ذاته لكلِّ 

لغٍة خ�سائ�س������ها التي تتميز بها عن غريها 

من اللغات. 

3- املدر�سة ال�سكلّية الرو�سّية: 

متتد جذور البنيوية اإىل املدر�سة ال�سكلّية 

�سل،   االأ
ّ
الرو�سّية، ويعد العامل اللغوّي، الرو�سي

 اجلن�سّية،  رومان ياكب�سون  )1896 
ّ
مريكي االأ

أّي عا�س �ستة وثمانني عاماً اأحد  – 1982(، ا
موؤ�س�سيها،  الذي  ولد  يف مو�سكو، يف اأ�رصٍة 

مثقفٍة، وكتب باأربع لغ������اٍت، وترك موؤلفاٍت، 

تقع يف �س������تة اآالف   �س������فحٍة، وكان �سديقاً 

ل�ساعر الثورة الرو�سّية فالدميري مايكوف�سكي 

أْن  )1893- 1930(، در�������س يف مو�س������كو اإىل ا

أّي اإىل عام  بلغ الرابعة والع�رصين من عمره، ا

أ�س�������س يف مو�سكو عام 1915 »حلقة  1920، ا

ل�س������نّية«، التي ا�س������تمر ن�ساطها  مو�س������كو لالأ

مدة خم�س �س������نوات، اإذ توقف ن�ساطها عام 

1920، وكان بيت ياكب�سون مقراً الجتماعات 

ل�سنّية، وبعد مرور  اأع�ساء  حلقة مو�سكو لالأ

أّي عام  ع������ام على تاأ�س������ي�س حلقة مو�س������كو، ا

آنذاك،  1916، تاأ�س�ست يف عا�س������مة رو�سيا ا

اأّي يف مدينة بطر�سربج، »جمعية درا�سة اللغة 

أربع �سنوات، اإذ  ال�سعرية«، وا�ستمر ن�ساطها ا

توقف ع������ام 1920، ب�س������بب ظروف احلرب 

وىل  هلّية التي اأعقبت الثورة اال�سرتاكّية االأ االأ

يف الع������امل عام 1917، وب�س������بب م�س������ايقات 

النظام اجلديد لل�سكليني الرو�س.  

غادر رومان ياكب�سون مو�سكو عام 1920 

اإىل ب������راغ عا�س������مة ت�سيكو�س������لوفاكيا، حيث 

اأم�س������ى هناك ت�س������عة ع�رص عاماً، �ساهم مع  

خرين يف تاأ�سي�س حلقة  املهاجرين الرو�س االآ

براغ للعلوم الل�س������انّية ع������ام 1926 وعندما 

ن�س������بت احلرب العاملّي������ة الثانية عام 1939، 

ا�س������طر رومان ياكب�س������ون اإىل مغ������ادرة براغ 

اإىل الدانيمارك، حي������ث اأقام هناك عامني، 

اإذ هاج������ر ع������ام 1941 اإىل الواليات املتحدة 

مريكّية، واأم�س������ى هن������اك واحداً واأربعني  االأ

أّي اإىل ع������ام 1982، اإذ تويف يف هذا  عام������اً، ا

العام يف 18 متوز عن عمر يناهز ال�ساد�س������ة 

والثمانني.  

ودّر�������س روم���ان ياكب�س���ون يف اجلامعات 

أّي مبا�رصًة  مريكّي������ة بدءاً من ع������ام 1946 ا االأ

بع������د انتهاء احلرب العاملّي������ة الثانية، ويقول 

عن������ه ليون������ارد جاك�س������ون يف كتاب������ه »بوؤ�س 

أّن جاكب�سون كان بال جدال  البنيوية«: »غري ا

أ�سدهم باأ�ساً  أبرز دعاة البنيوية، وا واحداً من ا

ن������ه كثرياً ما عرّب عن  طالق. لي�س الأ عل������ى االإ

اإميانه باإمكانياتها الكبرية وح�س������ب، ..ومن 

غري جاكب�سون، ما كان لليفي كلود �سرتاو�س 

أبداً، ومن غري ليفي كلود  أْن ي�س������بح بنيوياً ا ا

�س������رتاو�س، لعل الفرن�سيني ما كانوا لي�سمعوا 

 وترجمت بع�س كتبه 
)11(

أبدا«. به������ذه الفكرة ا
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اإىل اللغ������ة العربّية، ومن ه������ذه الكتب كتاب 

بعنوان »ق�سايا ال�سعرّية«، �سدر يف املغرب، 

يف مدينة الدار البي�ساء  عام 1988  والكتاب 

الث������اين املرتج������م اإىل اللغة العربّي������ة، بعنوان 

دب«،  آراء ح������ول الل�س������انيات واالأ أف������كار وا »ا

الذي ترجمه فالح �س������دام اإم������ارة، بالتعاون 

مع الدكتور عبد اجلبار حممد علي، و�سدر 

عن دار ال�سوؤون الثقافّية العامة ببغداد عام 

1990 والكتاب الثالث، الذي ترجم اإىل اللغة 

العربّي������ة، بعن������وان »حما�رصات يف ال�س������وت 

واملعنى«، وقام برتجمته ح�سن ناظم بالتعاون 

مع علي حاكم �س������الح، و�س������در عام 1994 

أّي عام 2002  أع������وام، ا وبعد م������رور ثمانية ا

قام املرتجمان املذكوران برتجمة كتاب رابع 

�سا�سّية  لياكب�سون وهو بعنوان »االجتاهات االأ

يف علم اللغة«، حاور ياكب�سون يف كتبه العامل 

اللغوّي ال�سوي�رصّي دي �سو�سري.

يقول عنه الباحث ال�س������ورّي حممد عزام 

�س������لوبّية منهج������اً نقدياً«: »وهو  يف كتابه »االأ

رائد من رّواد املدر�سة ال�سكلية يف الدرا�سات 

أْن يكون  الل�س������انّية احلديثة، والتي رف�ست ا

أو  أو لبيئاتهم  ا دباء ا دب ت�سويراً حلياة االأ االأ

دب هو اأدب مبا  أّن االأ ع�س������ورهم، واعتربت ا

  
)12(

أدباً«. يتوفر فيه من خ�سائ�س جتعله ا

ويكتب عنه الدكتور عز الدين املنا�رصة: 

»لقد اأ�س������بحت جملة ياكب�سون ال�سهرية: )اإّن 

دب، واإمّنا   لي�������س االأ
ّ
دبي مو�س������وع العل������م االأ

دبّية(، التي كتبها عام 1921 د�ستوراً ملرحلة  االأ

دبّية )ليرتاتورنو�ست(، ترّكز  عاملّيٍة مهمٍة. فاالأ

دب، وت�س������تنبط الوظائف من  على طبيعة االأ

)13(
هذه الطبيعة، ولي�س من خارج الن�س«.

أّن  كان منطل������ق ال�س������كلية الرو�س������ّية هو ا

دبّية  ثار االأ يقوم بدرا�س������ة االآ
ّ
دبي  الناق������د االأ

نف�س������ها، ال ظروفها اخلارجّي������ة، التي اأدت 

دب نف�س������ه هو مو�س������وع  اإىل اإنتاجه������ا، فاالأ

دب، ومن ممثلي ال�س������كلّية الرو�س������ّية  علم االأ

و�سكلوف�س������كي،   ،)1959  -1886( اإيخنباوم 

خري اأخذ يرتاجع �سيئاً ف�سيئاً، فراأى  ولكن االأ

�رصورة معاجلة  ق�سايا اأخرى، غري الق�سايا 

الفنّية اجلمالّية. 

ويع������د فالدمي���ري ب���روب )1895- 1970( 

اأحد ممثلي ال�سكلّية الرو�سّية، فلقد األف كتاباً  

عام 1928 بعن������وان »مورفولوجيا احلكاية«، 

، وحكايات اجلن،  
ّ
دب ال�سعبي ودر�س بروب االأ

�ساطري ال�سعبّية  بطال  يف االأ أّن االأ وا�س������تنتج ا

يول������دون والدة غري عادية، وتظهر عبقريتهم 

أي�س������اً غري  يف طفولته������م، وتك������ون ميتتهم ا

عادية. ويقول كلود ليفي �سرتاو�س يف اجلزء 

الثاين من كتابه »االنرتبولوجيا البنيوية« عن 

بروب: »�س������يظل لكتاب بروب.....الف�س������ل 

ال������ذي لن يعرتي������ه الفناء، لكون������ه اأول كتاب 

 ولقد كتب �س������رتاو�س اأكرث من 
)14(

يف جماله«

 بروب. كما 
ّ
 ال�سكلي

ّ
مرة عن الناقد الرو�سي

كتب عنه الدكتور ح�سام اخلطيب  يف كتابه 
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دب والنق������د يف الغرب«، اإذ  »جوان������ب من االأ

أ�سار اإىل نقد �س������رتاو�س لكتاب بروب.   وال  ا

 
ّ
 ال�سكلي

ّ
�سارة اإىل الناقد الرو�سي باأ�س من االإ

توما�سيف�سكي )1890- 1957(

ميخائيل باختني )1895- 1975(:

بعد عام واحٍد من �س������دور كتاب بروب 

»مورفولوجيا احلكاية«، �سدر كتاب  الناقد 

 باختني  بعنوان »م�س������ائل �س������عرّية 
ّ
الرو�س������ي

وىل عام  دو�ستويف�س������كي«، �سدرت الطبعة االأ

1929، و�س������درت الطبع������ة الثالث������ة بعنوان 

»م�س������ائل اإبداع دو�ستويف�سكي« عام 1971، 

و�س������درت الطبعة الرابعة بعد وفاة باختني 

أّي ع������ام 1979،   يدر�������س  أع������وام، ا باأربع������ة ا

باخت������ني اأفكار هيج������ل )1770-1831( عن 

أنها جن�س يقوم على ال�رصد،  ن�سوء الرواية، وا

 
ّ
�سا�س������ي أّن الفرق االأ مثلها مثل امللحمة، اإال ا

هو يف اللغة، فلغة امللحمة غالباً لغة �سعرية، 

أّن  ولغة الرواي������ة غالباً نرثية، ي������رى هيجل ا

ظه������ور الرواي������ة مرتب������ط ب�س������عود الطبقة 

البورجوازي������ة، يف حني راأى باختني )1895-

أّن الرواي������ة تنطق با�س������م الطبقات  1975( ا

�رص املمزقة، فدر�س  أبناء االأ الدنيا وامل�سحوقة وا

روايات دو�ستويف�سكي  )1821-1881( مثل 

بل������ه«  »اجلرمي������ة والعق������اب« )1866(، و»االأ

خوة  )1868(، و»ال�س������ياطني«  )1872(، و»االأ

كارام������ازوف« )1880(، واأطلق عليها ا�س������م 

أو املتعددة  �سوات املتعددة، ا الروايات ذات االأ

فاق، فال�سخ�س������يات ال ميثلون ال�سخ�س  االآ

الغائب، واإمن������ا املخاطب، الذي يتحاور معه 

الروائي، وي�س������غي اإليه »وبالت������ايل ال تكون 

العالقة بني الروائي و�سخو�سه عالقة خ�سوع 

ور�سوخ له من قبلهم، واإمّنا عالقة اكت�ساف 

متبادلة بينهم������ا. وبالطبع يك������ون اخلطاب 

 
)15(

الروائي مفتوحاً وغري منجز...«.

وبذلك اهتم باختني باحلوار يف الرواية، 

ف������كار املتعددة يقوم على  أّن حوار االأ ف������راأى ا

قدم امل�ساواة وحتى املونولوج ما هو اإال حوار 

خرين، ونف�س������ه  ذات������ي، يحاور البطل فيه االآ

أّي بطل هو جمموعة من  واملوؤلف. اإّن فك������ر ا

فكار املت�س������ارعة، والتي مل ت�سل اإىل فكر  االأ

حمدد وا�س������ح، فالن�س ن�������س مفتوح ولي�س 

مغلقاً. 

لعل اأهم ما مييز كتاب باختني »م�س������ائل 

أّنه ي�س������كل مرحلة  اإب������داع دو�ستويف�س������كي« ا

جدي������دًة يف درا�س������ة اإب������داع دو�ستويف�س������كي 

يو�س������ح اخل�س������ائ�س  ّنه  الأ  )1881-1821(

أ�س������لوب  بطال واأفكار وموا�س������يع وا املميزة الأ

روايات دو�ستويف�س������كي. ولق������د اتبع الناقد 

الكبري منهجاً دقيقاً يف درا�سته، فقدم حتلياًل 

عمال الروائية للكاتب  عميقاً للبنية الفنية لالأ

أنه مكر�س  وكما هو وا�سح من عنوان الكتاب، ا

مل�س������ائل اإبداع دو�ستويف�سكي. فريى الباحث 

أبدع  أّنه ا  با
ّ
أّن  �������رص عظمة الروائي الرو�س������ي ا
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�س������كاًل جديداً للرواية، وي�سمية الرواية ذات 

التعددية ال�سوتية. 

ه���دف الكتاب: تتوخى الدرا�س������ة املذكورة 

أّن دو�ستويف�س������كي قدم  تقدمي الربهان على ا

�سكاًل روائياً جديداً، ويحاول املوؤلف الو�سول 

. لقد تنا�س������ى 
ّ
دبي اإىل ذلك متبعاً التحليل االأ

أّن دو�ستويف�سكي  ، قبل باختني، ا
ّ
دبي النقد االأ

روائ������ي قبل اأن يك������ون فيل�س������وفاً اأو مفكراً. 

ول م���ن كتابه  وهو  ي������رد باختني يف الف�سل االأ

�س������وات  بعن���وان: م�س������ائل الرواي������ة ذات االأ

املتعددة والرواية ذات ال�سوت الواحد  على 

ّ اإنغلغارد، ويقول: 
الناقد الرو�سي

أبط������ال  أّن ا لق������د فه������م بع�������س النق������اد ا

آرائه  رواي������ات دو�ستويف�س������كي يعرّبون ع������ن ا

مثل را�س������كولنيكوف، بط������ل رواية »اجلرمية 

والعق������اب« 1866 وكذلك اإيفان كارامازوف، 

خوة كارامازوف« 1880، ومن  بطل رواية »االأ

-1887(
  )16(

بني  هوؤالء النقاد  ب. اإنغلغارد

ّن امليزة  أنهم وقعوا يف اخلطاأ، الأ 1942(، اإال ا

أنها روايات  �سا�سية لروايات دو�ستويف�سكي ا االأ

ذات اأ�س������وات متع������ددة. وم������اذا يعني ذلك؟ 

أّن اأبطال روايات دو�ستويف�س������كي  هذا يعني ا

آرائهم  آرائه، واإمنا عن ا ون فقط عن ا
ّ

ال يع������رب

أّن عامل  أي�ساً ا اخلا�سة، وب�سكل مبا�رص. ويعني ا

بطال  البطل هو عبارة عن جمموعة عوامل االأ

خري������ن، وبالت������ايل فاإّن العالق������ات املادية   االآ

أو النف�س������ية التقليدية غري كافية لفهم عامل  ا

ّن هذه العالقات ال تاأخذ  دو�ستويف�س������كي، الأ

بعني االعتب������ار جمموعة العوامل املت�س������اوية، 

واملتحاورة م������ع املوؤلف، ولذلك ف������اإّن النقد 

التقليدّي لروايات دو�ستويف�س������كي غري كاف، 

ننا لكي نفهم  بطال غري عادية، الأ ّن عوامل االأ الأ

عامل البطل يجب اأن نعرف اّنه عامل م�س������تقل 

متاماً عن عامل املوؤلف. 

وتخ�س������ع كّل عنا�������رص البني������ة الروائية 

عن������د دو�ستويف�س������كي من اأجل اإب������داع العامل 

أ�سكال الرواية  �س������وات وحتط�يم ا املتعدد االأ

اأحادية ال�س������وت، واإذا حاولنا اأن نعتمد يف 

نقدنا لروايات دو�ستويف�سكي، منهج الرواية 

حادي������ة، فلن ن�س������ل اإىل نتيج������ة معقولة.  االأ

وعبثاً حاول الكثري م������ن النقاد فهم روايات 

دو�ستويف�س������كي متبعني منهج������اً تقليدياً مع 

منوذج جديد للرواية وه������ي رواية التعددية 

ال�س������وتية ويطبقون عليها قوان������ني الرواية 

ذات ال�سوت الواحد.  

أل������ف الكتاب من اثني ع�رص ف�س������اًل،  ويتا

يتح������دث فيها املوؤل������ف العبقري ع������ن بنية 

روايات دو�ستويف�س������كي، وعن كلمة الروائي، 

بطال.   وكلمة االأ

بع�س ممثلي البنيوية: 

 عا�س 65 عاماً، 
ّ
روالن بارت: باحث فرن�سي

ما بني )1915- 1980(، فقد والده يف ال�سنة 

أُ�سيب بداء ال�سل، تخرج  وىل من حياته، وا االأ

يف جامعة ال�س������وربون يف باري�س عام 1939، 
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بداأ حياته مارك�س������ّياً، وحتول اإىل الوجودّية، 

ومنها اإىل البنيوية، وتويف بحادثة �سري، در�س 

�سلوبية،  دب، ودر�س االأ العالقة بني اللغة واالأ

أّن اللغة  أّن ل������كّل لغٍة نظامها، وا ووجد بارت ا

نظام متكام������ل الرموز، وحتدث روالن بارت 

عن مو�س������وع  عالقة املبدع بالقارئ، واأبدى 

اهتماماً بالق������ارئ اأكرث من اهتمامه باملبدع، 

وطرح فكرة موت املوؤلف، ، فهو يريد تخلي�س 

الن�س من �س������لطة املوؤلف.  ففي بحثه  »من 

أّن العمل  العمل اإىل الن�س«   )1971(، يذكر ا

أّما الن�س فتحمله اللغة.ويرى  يُحمل باليد، ا

أّن الن�������س مفتوح، ينتج������ه القارئ يف عملية  ا

م�س������اركة، ال يف عملية ا�س������تهالك، فالقراءة 

هي م�س������اهمة يف تاأليف الن�س.  ترك روالن 

بارت �ستة ع�رص موؤلفاً،نذكر منها:

1- الكتابة يف درجة ال�سفر، �سدر عام 

  1953

2- النقد البنيوي، �سدر عام 1966 

3- لذة الن�س، �سدر عام 1973، وترجم 

الدكتور منذر عيا�س������ي بع�س موؤلفاته  مثل 

»مدخل اإىل التحليل البنيوي«.

 لو�سيان غولدمان: )1913- 1970( عا�س 

 ،
ّ
�سبعًة وخم�س������ني عاماً،  وهو  ناقد فرن�سي

من اأ�سل رومايّن، ولد يف بوخار�ست عا�سمة 

أْن بلغ الواحدة  روماني������ا، وعا�س فيه������ا اإىل ا

أّي اإىل عام 1934، اإذ  والع�رصي������ن من عمره، ا

هاجر يف هذا العام اإىل باري�س، فعا�س فيها 

أّي اإىل ع������ام 1940، وهاجر  أع������وام، ا �س������تة ا

يف ه������ذا العام اإىل جني������ف، وعاد بعد انتهاء 

احلرب العاملّية الثانية اإىل فرن�س������ا، واأ�سدر 

جمموعًة من الكتب نذكر منها: 

من اأجل علم اجتماع الرواية، �سدر   -1

عام 1964  

الثقايّف،  والو�سع  الذهنّية  البنيات   -2

�سدر عام 1967  

ن�سانّية، �سدر  املارك�سّية والعلوم االإ  -3

عام 1970

معروفاً،  غولدم������ان  لو�س������يان  واأ�س������بح 

وترجم������ت اأعماله اإىل اأكرث م������ن ع�رص لغات 

عاملّية، ويق������ول عنه حممد ع������زام يف كتابه 

  :)2003(»
ّ
دبي »حتليل اخلطاب االأ

»والواق������ع اإّن������ه لي�س من ال�س������هل تقدمي 

و�س������ف �سامٍل لن�س������اط �سخ�س������ية دينامية، 

�س������ف، وهي يف اأوج ن�ساطها  انطفاأت مع االأ

أّن منهج������ه يف تطبيق املادّية  النق������دي، ذلك ا

دب قد حقق هدفني  اجلدلّية على درا�سة االأ

أنقذ البنيوّية ال�س������كلّية  يف وقت واحٍد:فقد ا

م������ن انغالقها على الن�س املنقود وحده، كما 

 م������ن اإيديولوجيته.، 
ّ
أنقذ املنهج االجتماعي ا

دب م������ن وجهة نظرها  الت������ي كانت تقّيم  االأ

هي فح�س������ب، فجاء املنهج البنيوي التكويني 

منهجاً علمّياً مو�سوعّياً، يوؤكد على العالقات 

القائمة بني النت������اج واملجموعة االجتماعّية 

التي ولد النتاج يف اأح�سانها«)17( ويلخ�س 
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لو�س������يان غولدمان منطلق املنه������ج البنيوي 

أْن يفهم  التكوين������ي فيما يلي: اإّن على الناقد ا

دب  أْن يفهم االأ دب، وا املجتمع من خ������الل االأ

من خالل املجتمع.  

، مواليد 
ّ
 ي���وري لومت���ان:  ناق������د رو�س������ي

1922، يق������ول عن������ه حممد ع������زام يف كتابه 

»النق������د والداللة« الذي �س������در ع������ن وزارة 

الثقافة بدم�سق عام 1996:»يعد يوري لومتان 

أبرز ناقد معا�رص يف رو�س������يا، ولقد اأثمرت  ا

املزاوج������ة عنده بني البنيوية واملارك�س������ّية... 

منهجاً جديداً متكاماًل«)18( وتبنى   لومتان   

البنيوي������ة التكوينّي������ة الت������ي تهتم  بال�س������كل 

أّن يف داخل  وامل�س������مون معاً، ويرى لومت������ان ا

 جدلّية  بني م�ستويات خمتلفة، 
ّ
دبي الن�س االأ

فالن�س �سبكة من العالقات اجلدلّية. واهتم 

لومت������ان كثرياً بعلم الدالل������ة. نذكر من كتبه 

ما يلي: 

البنيوية  الدرا�س������ة  حما�رصات عن   -1

لل�سعر، �سدر عام 1964.

بني������ة الن�������س الفني، �س������در عام   -2

.1970

حتليل الن�س ال�س������عرّي، �سدر عام   -3

.1970

، اأ�س������در كتاباً 
ّ
ت���ودورف:  ناقد فرن�س������ي

بعنوان »�س������عرّية النرث« ع������ام 1971، ورف�س 

ب�س������رية 
ّ
دبي  رف�س������اً قاطعاً ربط التحليل االأ

املوؤلف، اأو ع�رصه. 

ع���ن  كتب���وا  الذي���ن  الع���رب  النق���اد 

البنيوية:

 نذك������ر منه������م  الدكتور كم���ال اأب���و ديب:  

وهو من ممثلي االجتاه البنيوي يف �س������ورية، 

وهو من مواليد عام 1940، در�س يف جامعة 

دم�س������ق، وح�سل على �س������هادة الدكتوراه من 

أك�س������فورد، يف بريطانيا، كتب ر�سالة   جامعة ا

الدكت������وراه عن اجلرج������اين، ون�رصها باللغة 

نكليزية، عمل يف جامعة الريموك يف اإربد  االإ

رئي�ساً لدائرة اللغة العربية، ودّر�س يف جامعة 

�سنعاء يف اليمن. 

أبو دي������ب  كتاب  ترج������م الدكت������ور كمال ا

دوارد �س������عيد عام  1981،  »اال�س������ت�رصاق« الإ

وله جمموعة من الكتب، منها كتاب »جدلية 

اخلفاء والتجلي«، �سدر عام 1979، ويدر�س 

بي مت������ام  )796- 843 م( ميدح  ق�س������يدة الأ

فيها اخلليفة املعت�س������م بن هارون الر�سيد، 

الذي امت������دت خالفته ما بني عامي )833- 

842م(، ويج������د يف الق�س������يدة �سل�س������لًة من 

الثنائي������ات ال�س������دّية، مثل الزمن املا�س������ي، 

والزمن احلا�رص. االنقطاع، واال�س������تمرارّية. 

أبو متام:  ر�س، وال�سماء.  يقول ا االأ

م����ة امل�������س���ي���ف ح���م���ي���دًة  ن����زل����ت م����ق����دِّ

ُت����ْك����َف����ُر  ال�������س���ت���اء ج�����دي�����دٌة ال  وي�������ُد 

أبو دي������ب  ثنائية   ي������رى الدكتور كم������ال ا

أّن ال�ساعر ي�سّبه  امل�س������يف وال�س������تاء، ويرى ا
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ن�س������ان، اإذ يقول: )ويد ال�ستاء(،  ال�س������تاء باالإ

أينعت ثمار ال�سيف.  ويرى  فلوال ال�ستاء، ملا ا

أب������و ديب يف تعاقب ال�س������يف وال�س������تاء  د. ا

والربيع، وا�س������تمرارّية هذا التعاقب مظهراً 

من مظاهر جدلية اخلفاء والتجلي. 

أبو ديب اأجاد  أّن الدكتور كمال ا وال �سك ا

أبا متام   ا
ّ
عندم������ا اختار ال�س������اعر العبا�س������ي

ّن ن�ساً اآخر قد  لدرا�س������ته درا�س������ًة بنيويًة، الأ

ال ي�سلح للدرا�س������ة البنيوية، كما �سلح ن�س 

أب������ي متام،  فنجد يف �س������عر اأبي متام ثنائيًة  ا

أبو متام  �سداد، فيمدح ا وتناق�ساً وجمعاً لالأ

بيات التالية:     م�ست�سار اخلليفة املعت�سم باالأ

ق���د غ��ر���س��ُت��م ْغ����ر�����سَ امل��������وّدةمِ  وال�����س��ح

ِّ ق����������ارمِ وب��������ادي   ك����������لمِ ن����������اءمِ يف ق�����ل�����بمِ 

ن����داُك����م وَوُدوا  ع�����ّزك�����م  �����وا  اأب�����َغ�����������سُ

وودادمِ  �����غ�����������س�����ٍة   بمِ م�������ن  ف�����ق�����روك�����م 

ال ع���دم���ت���م غ����ري����َب جم�������ٍد  رب��ق��ت��م  

����������س���������دادمِ  االأ ن��������واف��������َر  ُع������������������راهمِ   يف 

أبو متام ملمدوحه: لقد زرعتم  الود  يقول ا

والبغ�������س يف نزالء القرى والب������وادي، وهنا 

جن������د ثنائية بني الود والبغ�س، وكذلك جند 

ثنائيًة بني �س������كان القرى والبوادي. ويو�سح 

أبو متام ما يري������د يف البيت الثاين، فيقول:  ا

أنتم فيه  اإّنهم يح�س������دونكم بل يبغ�سونكم ملا ا

من عز، ويودونكم لكرمك������م، ونداكم، الذي 

ت�س������بغونه عليهم،  فكاأّنهم يطعمونكم بغ�ساً 

أبو   ووداً. فالنا�س يحبونه ويكرهونه، ويدعو ا

أْن تظل ت�سد اإىل  متام له با�س������تمرار جمده، وا

�سداد.  عرى جمده و�رصفه نوافر االأ

أبو من�س������ور   ويكتب عنه الدكتور فوؤاد   ا

يف كتابه »النقد البنيوي احلديث«:  »ال �سك 

أبو ديب يكّيف طروحات  البنيويني  أّن كمال ا ا

الغربي������ني،  ويحاول خلق ممار�س������ات نقدّية 

عربّية، تقوم على مبادئ  علمّية، وت�سل اإىل 

نتائج فاعلة، ت�ستك�س������ف عرب الكتابة م�ساراً 

جمالّياً ح�سارّياً معقداً، وهو اإىل ذلك يتوكاأ  

على العالقات الظاهرة – اخلفية، يف البنية 

 
)19(

يقاع«. وال�سورة واالإ

ويكتب الدكتور �س������الح ف�س������ل يف كتابه 

«، عن 
ّ
دبي »نظري������ة البنائّي������ة يف النق������د  االأ

أبو ديب »جدلّية اخلفاء  كتاب الدكتور كمال  ا

والتجلي«: اإّنه حماولة جادة يف تطبيق املنهج 

أّن������ه ينتقده فيقول عن الثنائية  البنيوي، اإال ا

أب������و  ديب:  الت������ي   طبقه������ا الدكت������ور كمال ا

أ�س������ا�س يف  أّن حمور الثنائية ا »وبالرغ������م من ا

أّنه لي�س و�س������فًة جاهزًة،  املنهج البنيوي، اإال ا

ت�سلح الكت�س������اف اخلوا�س املميزة لكّل ن�سٍ 

    
 )20(

�سعري«

 ويتابع الدكتور �س������الح ف�س������ل يف كتابه 

أبو  «: »فاإّن كت������اب كمال ا ّ
دب������ي »يف النق������د االأ

دي������ب« جدلّي������ة اخلف������اء والتجل������ي »الذي 

�س������در ع������ام  1979 كان باكورة الدرا�س������ات 
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أبو ديب ع�س������ارة   التطبيقّية....و�س������ب فيه ا

، ومزجه 
ّ
لغته ال�س������عرّية، وتدفق������ه التحليلي

أْن  املمتع ب������ني التيارات املتناغم������ة، مل يلبث ا

�س������اءة   الإ
ّ
ط������ور م�رصوعه النق������دّي التحليلي

 القدمي واملعا�������رص، مبنهج 
ّ
ال�س������عر العرب������ي

، .... فاإّنه  ّ
متف������رٍد يحمل طابعه ال�سخ�س������ي

قد اأفاد بطريقٍة خالقٍة من ح�ساد التيارات 

قام������ة جهاٍز قارئ   البنيوي������ة والتفكيكّي������ة، الإ

)21(
متميز وديناميكي، .....«.

الدكتور �سالح ف�سل: 

األف كتاب������ا بعنوان »نظري������ة البنائية يف 

« عام 1977، وحتدث يف كتابه 
ّ
دبي النقد االأ

عن فريديناند دي �سو�سري )1857- 1913(، 

الذي حتدث عن ثنائية اللغة  والكالم، وثنائية 

ال�س������وت واملعنى، وحتّدث دي  �سو�سري  عن 

العالق������ة بني الدال واملدلول، وكذلك حتّدث 

الدكتور �س������الح ف�س������ل  عن ال�س������كالنيني 

 عن 
ّ
دبي الرو�س الذين حاولوا عزل العمل االأ

دب عندهم هو  العنا�������رص اخلارجة عنه، فاالأ

ظاهرة  لغوّية

  نف�سه، ال 
ّ
دبي ثر االأ والنقد هو مواجهة االأ

ظروفه اخلارجّية، التي اأدت اإىل  اإنتاجه. 

ويتحدث الدكتور �سالح ف�سل يف كتابه، 

مريكّية،  عن اإجنازات املدر�س������ة اللغوي������ة  االأ

ودر�������س اأفكار بع�س علم������اء اللغة من اأمثال  

�سوم�سكي، ولقد اأ�سدر الدكتور �سالح ف�سل 

 ،»
ّ
دبي عام 2007 كتاباً، بعنوان »يف النقد االأ

كتب فيه ف�س������اًل عن البنيوي������ة، حتّدث عن 

اإرها�س������ات عديدة تخمرت  عرب الن�س������ف 

ول من القرن الع�رصين. مثل ثنائيات عامل  االأ

اللغة ال�س������وي�رصّي  فريديناند  دي  �سو�س������ري 

)1857- 1913(، مثل ثنائية اللغة والكالم. 

 وهو املرتبط 
ّ
وثنائية عل������م اللغة الداخل������ي

بالقوان������ني املنبثق������ة من اللغ������ة ذاتها، وعلم 

، املت�سل بالعالقات والبيئات 
ّ
اللغة اخلارجي

والظروف اخلارجّية. 

وي�س������ري الدكتور �سالح ف�س������ل يف كتابه 

أّن العن�رص اجلوهرّي يف  نف الذك������ر اإىل ا االآ

أدبّية   هو ما ي�سميه البنيويون: »ا
ّ
دبي الن�س االأ

دب: هذه املقولة �س������اعت يف ال�ستينيات،  االأ

دبّية  عمال االأ حيث نقلت مركز القيمة يف االأ

 ،
ّ
، وال�سياق االجتماعي

ّ
من ال�سياق التاريخي

 لت�سعه يف ال�سياق املنبثق 
ّ
وال�سياق النف�س������ي

دبية ذاته������ا، اأّي يف طبيعتها  عمال االأ من االأ

أ�ستاذ      والدكتور �سالح ف�سل ا
)22(

ال�س������عرّية«

يف جامعة عني �س������م�س يف القاهرة،  واأ�سدر 

اأكرث من ثالثني كتاباً، ومن  بينها كتاب »تاأثري 

�س������المّية يف الكوميديا  الثقاف������ة العربية واالإ

أْن يثبت  لهي������ة  لدانت������ي«. الذي يح������اول ا االإ

يط������ايل دانتي )1265-  ديب االإ في������ه تاأثر االأ

  املعري 
ّ
 العبا�س������ي

ّ
1321( بال�س������اعر العربي

)973- 1057(، وبالتحديد فلقد كتب دانتي 

لهية« متاأثراً »بر�سالة الغفران«  »الكوميديا االإ

للمعري.  
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ولقد اأ�س������در الدكتور �سالح ف�سل كتاباً 

أ�ساليب ال�رصد يف الرواية  العربية«،  بعنوان »ا

 يف 
ّ
يقول فيه: »يحلو لع�ساق النقد التقييمي

أبرز ا�سم  أْن يعدوا حنا مينه ا   ا
ّ
دب العربي االأ

بعد جنيب حمف������وظ على خارط������ة الرواية 

العربّية املعا�رصة..... ويكفي لدى اأ�س������حاب 

أ �س������رية  أّنه �س������احب اأكرب واأجرا ه������ذا الراأي ا

ن، متمثلة  ذاتّية، كتبت باللغة العربّية حتى االآ

يف ثالثيته امللحمّي������ة الذاتّية الكربى: »بقايا 

)23(
�سور«  و»امل�ستنقع« و»القطاف«.

اد اأبو من�سور:  الدكتور  فوؤ

ن�������رص كتاب������اً  بعن������وان »النق������د البنيوي 

احلديث: ب������ني لبنان و�س������وريا« عام 1985، 

وهو من مواليد لبنان عام 1951، تخرج يف 

جامعة ال�س������وربون، يف باري�س. وحتّدثنا عنه 

�سابقاً.

ويع������د الدكت���ور عب���د اهلل الغذام���ي )من 

ال�س������عودية(، من النقاد الع������رب الذين كتبوا 

ع������ن البنيوّي������ة، وذلك يف كتاب������ه »اخلطيئة 

والتكفري من البنيوّية اإىل الت�رصيحّية«، الذي 

�س������در بجدة ع������ام 1985، ويف كتبه الكثرية 

خرى. االأ

الدكت������ور عبد الفت������اح كيليطو: ناقد من 

، اأ�س������در ع������ام 1982 كتاباً، 
ّ
املغرب العربي

دب والغرابة: درا�س������ات بنيوية يف  بعنوان »االأ

دب قد  أّن مفهوم االأ « يرى فيه ا
ّ
دب العربي االأ

تغري، فعند عبد اهلل ب������ن املقفع كان مفهوم 

دب مرادفاً ملفهوم االأخالق والف�س������ائل،  االأ

ولكن هذا املعنى تغ������ري يف الع�رص احلديث، 

دب فناً وعلماً.  اإذ اأ�سبح االأ

وي�س������يد الدكت���ور عب���د الفت���اح كيليط���و  

بكت������اب »مورفولوجي������ا احلكاية ال�س������عبّية«  

 فالدمي������ري ب������روب،  فهو 
ّ
للناق������د الرو�س������ي

الذي و�س������ع بع�س قواعد ال�رصد، فاحلكاية 

حداث ي�س������د اأفعالها رباط   جمموع������ة من االأ

، وال�س������ارد مطلق احلرية يف 
ّ
 ومنطقي

ّ
زمني

حداث  اختياراته، على اأن يكون ت�سل�س������ل االأ

ت�سل�س������اًل منطقياً، فتتحكم البداية بالنهاية 

كما تتحكم النهاية بالبداية.    

د عزام:   الناقد حممَّ

قام بتطبي������ق املنهج البني������وي يف النقد 

، بع�������س النقاد الغربي������ني والعرب، 
ّ
دب������ي االأ

فلقد حاول الناقد حمّمد عّزام تطبيق املنهج 

البنيوي يف درا�سة  بعنوان »�سعرية اخلطاب 

ال�رصدّي« )2005(لثالثية عبد الكرمي نا�سيف 

»الطريق اإىل ال�س������م�س«، وهي رواية ت�س������ور 

حي������اة اأجيال يف اأ�رصة واح������دة، جندها لدى 

جنيب حمف������وظ )1911-2006( يف ثالثيته 

)بني الق�رصين، ق�رص ال�س������وق، ال�س������كرية(، 

 
ّ
وهي رواية تاريخّية، ت�ستلهم التاريخ العربي

بطال  القريب. وحت������اول ردم الهوة ب������ني االأ

التاريخيني، واأفراد ال�س������عب الذين مل ينالوا 
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حقهم م������ن التاأريخ. واأعار اهتماماً خا�س������اً 

للمفاهي������م اجلديدة، مثل الزم������ان واملكان، 

فالف�سل الرابع بعنوان  »الزمن يف اخلطاب 

بح������اث  الروائ������ي« فيق������ول: »اإذا كان������ت االأ

الروائية ال�س������ابقة  ق������د اأهملت البحث عن 

الزمن، فاإّن الدرا�سات احلديثة قد عاجلت 

هذا املو�سوع با�ستفا�سة، ملا له من اأهمية يف 

أّن الزمن يف الرواية  ال�������رصد الروائي، ذل������ك ا

  
 )24(

النهرية هو ال�سخ�سّية الرئي�سّية«.

أّن درا�سة عن�رص  ويتابع حمّمد عّزام: »مع ا

دب قد ب������داأت يف الع�رصينيات  الزمن يف االأ

من القرن الع�رصين، مع ال�سكالنيني الرو�س، 

فاإّنها مل تُوؤخذ بعني االعتبار اإال يف ال�ستينيات 

من الق������رن الع�رصين مع املنه������ج البنيوي يف 

، حيث ظهرت حماوالت جديدة 
ّ
دبي النقد االأ

لتحليل الزمن يف الرواية من اأهمها: درا�سة 

روالن ب������ارت لل�������رصد الروائ������ي يف )حتليله 

البني������وي لل�رصد( 1966، التي ا�س������تلهم فيها 

منهج ب������روب، ال������ذي دعا في������ه اإىل جتذير 

  
)25(

احلكاية يف الزمن«.

ويتح������دث حمم���د ع���ّزام ع������ن التنا�س: 

»التنا�س مفهوم جديد اأدخلته الناقدة جوليا 

دبّية يف  كري�س������تيفا اإىل حقل الدرا�س������ات االأ

أوا�س������ط  ال�س������تينيات من الق������رن الع�رصين،  ا

أثناء ترجمتها  ، يف ا
)26(

اأخذت������ه عن باخت������ني«

لكتاب باختني »ق�سايا �سعرّية دو�ستويف�سكي« 

)1929( م������ن اللغة الرو�س������ّية اإىل البلغارّية، 

 
ّ
وبعد ذلك كتب عن التنا�س الناقد الفرن�سي

، فلقد اهتم 
ّ
جريار جينيت، ويف النقد العربي

 
ّ
النقاد العرب، وال �س������يما يف املغرب العربي

مب�سطلح التنا�س، فكتب عن التنا�س الناقد 

 �سعيد يقطني عام 1989 كتاباً بعنوان 
ّ
املغربي

  .»
ّ
»انفتاح الن�س الروائي

 ويتح������دث حمّمد ع���زام عن التنا�س  يف 

ثالثي������ة عبد الكرمي نا�س������يف، »الطريق اإىل 

ول منها  بعنوان »ت�رصيقة  ال�سم�س«، واجلزء االأ

اآل امل������ر«  واجل������زء الثاين  بعن������وان  »�رصق- 

غ������رب«، واجلزء الثالث بعن������وان »اجلوزاء«، 

أّن  هناك تنا�سا  بني »ت�رصيقة اآل املر«  ويجد ا

و»تغريبة بني هالل«، وتنا�س������اً بني الت�رصيقة 

وبني »�سرية الزير �سامل«، ف�سخ�سية عزيز يف 

الت�رصيقة، ت�سبه يف بع�س مالحمها �سخ�سية 

الزير �سامل. ويجد تنا�ساً يف ثالثية »الطريق 

اإىل ال�سم�س« مع القراآن الكرمي، ومع الرتاث 

   ،
ّ
، والرتاث ال�سعبي

ّ
، والرتاث اجلاهلي

ّ
الديني

ويذكر اأمثلًة كثريًة على ذلك.  

وكان حمّمد عّزام قد اأ�سدر كتاباً بعنوان 

»الن�������س الغائب« )2001(   يتحّدث فيه عن 

التنا�س، وي�س������دره بعبارة للباحثة البلغارّية 

�سل، فرن�سّية اجلن�سّية، جوليا كري�ستيفا،  االأ

والعبارة هي: »الن�س لوحة ف�سيف�س������ائّية من 

االقتبا�س������ات« ويقول حمّمد ع������ّزام يف كتابه 
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نف الذكر: »وهكذا يب������دو الن�س الغائب  االآ

أّن الن�س  مكوناً رئي�س������ياً للن�س املاثل، ذلك ا

املاثل مل ين�ساأ من ال �سيء، واإمنا تغذى جنينياً 

بدم غريه، ور�س������ع حليب  اأمهات عديدات، 

أدبّية وثقافّية  متنوعة،  وتداخلت فيه مكونات ا

وقد كان من �رصوط تعلم ال�سعر، عند العرب، 

أْن  أْن يُطلب من ال�س������اعر يف مرحلة التلقي، ا ا

أ�سعار غريه، ثم ين�ساها، يف  يحفظ كثرياً من ا

  
)27(

مرحلة العطاء ال�سعرّي.....«.

نف  ويتح������دث حمّمد ع������ّزام يف كتابه االآ

 ،
ّ
الذك������ر عن النقائ�������س يف الع�رص اجلاهلي

موّي، بني  �سالم، ويف الع�رص االأ ويف �سدر االإ

أ�سكال  الفرزدق وجرير، ويرى فيها �سكاًل من ا

التنا�س، قال الفرزدق يفتخر بقومه:  

لنا  ب��ن��ى  ال�����س��م��اَء  ���َم���َك  ����سَ ال������ذي   اإّن 

ب�����ي�����ت�����ًا، دع�����ائ�����م�����ه اأع������������زُّ واأط������������وُل  

ب���ي���ت���ًا، ب����ن����اُه ل���ن���ا امل����ل����ي����ُك، وم�����ا ب��ن��ى

ي���ن���ق���ُل    ف������اإّن������ه ال   ، ال���������س����م����اءمِ م����ل����ُك 

وكما هو معروف، فقد رد عليه جرير:  

اأخ�����زى ال����ذي رف����ع ال�����س��م��اء جم��ا���س��ع��ًا

  . ���س��ف��لمِ االأ باحل�سي�س  ب��ن��اءك  وب��ن��ى 

وقام جري������ر باتهام الف������رزدق بال�رصقة، 

ووجه الفرزدق جلرير االتهام نف�س������ه. وقام 

ابن الرومي )835- 896 م( باتهام البحرتي 

)821- 896م( بال�رصق������ة. ويرى حمّمد عّزام 

أ�س������كال  دبّي������ة �س������كاًل من ا يف ال�رصق������ات االأ

التنا�س..

ويتحّدث حمّمد ع������ّزام يف كتابه »الن�س 

الغائب« )2001( عن املعار�س������ات ال�سعرّية، 

ويبداأ حديثه بعبارٍة جلوليا كري�س������تيفا: كلُّ 

ن�سٍ هو امت�سا�س وحتويل لن�سو�سٍ اأخرى. 

أّن املعار�س������ات  ال�سعرّية  وير ى حممّد عّزام ا

أ�س������كال التنا�س. ويذكر معار�سة  �س������كل من ا

�س������امي البارودي )1839- 1904(،  حممود 

الم������رئ القي�������س )500- 540م(، يقول امروؤ 

القي�س: 

ال������درب دون���ه راأى  مل���ا  ب��ك��ى ���س��اح��ب��ي 

واأي�������ق�������ن اأّن�����������ا الح�������ق�������انمِ ب���ق���ي�������رصا  

يق������وم الب������ارودي مبعار�س������ة ال�س������اعر 

، فيقول: 
ّ
اجلاهلي

اأقبلت احل����رَب  راأى  مل��ا  ���س��اح��ب��ي  ب��ك��ى 

اأغ���������رُب ك���ال���ُح  ب����اأب����ن����ائ����ه����ا، وال������ي������ومُ  

اخلامتة: 

مر املنهج البنيوي باأربع مراحل، املرحلة 

وىل: وهي مرحلة التاأ�س������ي�س، وكان العامل  االأ

اللغوّي ال�س������وي�رصّي فريديناند دي �سو�س������ري 

اأهم اأعالم هذه املرحلة. 

املرحلة الثانية: ب������رزت يف هذه املرحلة  

اأعمال ال�س������كالنيني الرو�������س، ويف طليعتهم 

رومان ياكب�س������ون الذي اأ�سدر بيانه يف براغ 

عام 1928. وتزامن������ت اأعماله مع اإجنازات 

عامل النف�س النم�ساوّي  فرويد.  

املرحلة الثالثة: بداأت البنيوّية الفرن�سّية 
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 ياكب�سون، اإذ تعرف 
ّ
الذي تاأثر بالعامل الرو�سي

مريكّية.  عليه يف الواليات املتحدة االأ

املرحلة الرابعة:  ات�سح يف هذه املرحلة 
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ن�س�ن جملة، ف�إن هذه اجلملة توّلد لديه ولدى م�ستمعيه  عندم� يتحدث الإ

عدة جمل من النقد والتحليل والت�أويل. 

أي�س�ً اأن يطلق  ن�س�ن ي�ستخدم ل�س�نه للحديث ب�سكل جيد، فعليه ا م� دام الإ

أو نقدا،  أو ت�أوياًل، ا �سمعه لال�ستم�ع ب�سكل جيد لكل م� ميكن اأن يُق�ل تعقيب�ً، ا

� اأبدى به من وجه�ت نظر، اأو مواقف.  اأو مديح�ً، اأو حتلياًل لمِ

مر ف�إن ال������كالم يغتني ب�لكالم، والراأي يغتني ب�لراأي، ووجهة  وحقيقة الأ

النظر تغتني بوجهة النظر، والوقف يغتني ب�لوقف. 

اأديب وباحث �سوري. ❁❁

ò

دب وم�شكاة النقد جوهرة الأ

عبد الباقي يو�سف

❁
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عندما �أحتدث طوياًل وال �أجد َمن يبدي 

أو نق������د�ً، �أو وجهة نظر،  أو تاأوياًل، � تعقيب������اً، �

نني  فاإن علي عندذ�ك �لركون �إىل �ل�صمت الأ

نا�س يعرفون ما �أقول، وال �أحّرك  �أحت������دث الأ

أنهم  أو � نزع������ة معرفة �أو حتاور يف �أفئدتهم، �

اليفقهون �صيئاً مما �أقول. 

�إن �حلديث �لذي يفتقد روح �لتحاور هو 

حديث عقيم النفع منه �ص������و�ء من �ملتحدث، 

�أو من �ملتلقي. 

دب النقد   ثنائية الأ

أريد �أن �أقول هن������ا �أن �لناقد �جلاد هو  �

حمل������ل �أدبي �أكرث مما يرك������ن �إىل �لنقد، ويف 

دبي ه������و �أقرب �إىل  تقدي������ري فاإن �ملحلل �الأ

ن �لناقد  أل������و�ن �لكتاب������ة الأ ه������ذ� �للون من �

اليكون ناقد�ً قبل �أن يكون حملاًل ي�ص������ع ما 

يقر�أ حتت م�صكاة حتليله. 

ي�������رح روالن ب������ارت منهج������ه يف قر�ءة 

دبية يف موؤلفاته ومنها: ه�صه�صة  �لن�صو�س �الأ

�للغة، خطاب عا�صق، ولذة �لن�س،  و�لكتابة 

يف درجة �ل�صفر.  

 يقول بارت جو�باً على �صوؤ�ل مت طرحه 

�صياء  عليه: �لكتابة لي�صت �صيئا �صوى بقايا �الأ

�ص������ياء �لر�ئعة و�جلميلة  �لفقرية و�لهزيلة لالأ

يف دو�خلنا. 

دبي  لننظر كيف �أن �لناقد ي�صع �لن�س �الأ

حتت م�صكاة حتليله يف �لتجربة �لتالية: 

تخطر له فك������رة اأن يغامر بكتابة  رواية 

وىل التي  أو يعيد كتاب������ة الرواية االأ جدي������دة، ا

كتبه������ا بداية عهده بالكتاب������ة، اأن يتحول من 

النق������د اإىل الرواية ولو مل������رة واحدة واأخرية 

ن ماي�س������عر ب������ه يدفعه  ويت������وب ع������ن ذلك الأ

اإىل اال�س������تغراق يف و�س������ف احلال������ة الت������ي 

يعي�س������ها وكاأنه يكتب حالة حب و�س������وق اإىل 

حبيبته الغائبة، لكن فك������رة مغامرة التحول 

الت������روق له كثريا، فهو ناق������د ويوؤمن بجدوى 

التخ�س�������س واأن التحول �س������وف ياأتي على 

ح�س������اب التخ�س�������س، فلن يكون بو�سعه اأن 

ي�س������بح روائيا بارعا، اإ�سافة اإىل جميء ذلك  

على ح�ساب مكانته يف العمل النقدي وعلى 

الوقت الذي يهبه لهذا االخت�سا�س. 

 وهو الذي دوما يقول باأن غالبية النقاد 

الذي������ن حتول������وا اإىل كتاب������ة الرواي������ة، كانوا 

أنهم ت�ستتوا بني النقد  روائيني فا�س������لني عدا ا

نهم كانوا يكتب������ون بقلم الناقد  والرواي������ة، الأ

اأكرث مم������ا يكتبون بقل������م الروائ������ي، فكانت 

رواياتهم �سبيهة بدرا�س������ات نقدية اأكادميية 

أنه  حمكومة م�س������بقا مبعايري النقد، اإ�سافة ا

تبت للنقاد 
ُ
كان ي�س������عر وهو يقراأها باأنه������ا ك�

تبت لعامة 
ُ
وللمناهج اجلامعية اأكرث مم������ا ك�

فئات القراء. 

 كان������ت تفتقر اإىل الف�س������اءات الروائية 

املفتوحة، تفتقر اإىل دفء الن�س������يج الروائي 
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لف������ة الروائية، اإىل خ�س������وبة م�س������احات  واالأ

اخليال ال�سا�س������عة، اإىل رق������ة وعذوبة الدفق 

ال�س������عري، اإىل ق������وة مالحظ������ة الروائي يف 

التقاط اأدق التفا�سيل التي تتفاعل مع ن�سيج 

روايته التي يعي�س������ها ويكتبها ويتنف�سها معا. 

أ  اإ�س������افة اإىل ذلك فاإن الق������ارئ عندما يقرا

هذه الرواية فاإن ا�س������م الناقد اليربح خميلته 

أ رواية لناقد  وطوال القراءة ي�س������عر باأنه يقرا

ولي�س لروائي وهذا له �س������اأن اآخر يف م�ساألة 

التذوق وم�س������األة التلقي والتفاعل مع ذهنية 

القارئ. 

أ�ستاذ جامعي   كان ي�سعر باأنه يف ح�رصة ا

موقر وناقد اأدبي ر�سني يف قاعة حما�رصات 

حمكمة  اأكرث مما ي�سعر باأنه  يف ب�ستان  منزل 

روائي مفتوح ال�ستقبال كل عنا�رص الطبيعة.  

فق، وا�س������ع اخليال، غني  روائي مفت������وح االأ

التعابري، مغامر يف تقنياته الفنية. 

ي������رتك �س������يارته يف البيت ومي�س������ي نحو 

ال�س������وق، نح������و املكتب������ات العام������رة بالكتب 

اجلديدة وكاأنه �س������وف يكت������ب كتابه النقدي 

ول الذي �س������وف يقدم������ه للنا�س، يقف يف  االأ

مواجه������ة مكتبة، تقع عين������اه كالوم�س على 

عن������وان رواية طاملا قراأ عنها يف ال�س������حف 

دون اأن يتمكن من احل�س������ول عليها،  ثم يلج 

الباب،  ميد يده اإىل ج�س��د الرواية  كما ميد 

يده اإىل ج�سد غنيمة، يقلبها بني يديه، ميرر 

أ �سطرا، �سطرين،  �سفحاتها بني اأ�سابعه، يقرا

ثالثة �سطور. وينظر يف وجه �ساحب املكتبة، 

يتقدم اإليه والكتاب بيده ككنز ثمني، ي�س������األه 

عن ال�س������عر، يجيبه �س������احب املكتبة، يتقدم 

وينقده القيمة.  للتو ي�سعر بفرح غامر، لقد 

اأ�س������بح الكتاب ملكا �سخ�س������يا له، ميكن اأن 

ي�س������مه اإىل مكتبته العامرة التي بناها كتابا 

أنقذته  كتابا، �سهرا �سهرا، املكتبة التي طاملا ا

أم������واج الياأ�س التي كانت جتتاحه خالل  من ا

كل �س������نوات العزلة والوحدة، كان يلجاأ وهو 

يف ذروة الياأ�س اإىل �سيدلية مكتبته فيم�سي 

�ساعات حتى ين�سى نف�سه ويخف عنه الياأ�س، 

أنقذت������ه املكتبة من الياأ�س، من  وكم من مرة ا

ال�سعور العميق بالعدم، من املواقف احلرجة 

الت������ي كان يتعر�س لها يف حياته، كانت دوما 

تخفف عن������ه اآالم الروح وتقدم ل������ه العزاء، 

أنه اأحيانا كان  وتق������دم له امل�رصة اإىل درج������ة ا

أ وي�ستمع املو�سيقى يف  يرق�س طربا وهو يقرا

هذه املكتبة املغلق������ة التي تتحول اأمام روحه 

اإىل عامل مفتوح على الع�سور كافة. 

 يخرج من مكتبة املدينة والعامل اليت�س������ع 

حب������وره بهذا الظفر الثمني، وقبل اأن ي�س������ل 

البيت يعرج اإىل مطعم ياأخذ طعاما �سهيا، ثم 

ياأخذ �رصابا لذي������ذا حتى يحتفي بهذا الكنز 

الثمني الذي ا�ستطاع اأن يح�سل عليه. 

 يف الطري������ق اإىل البيت وهو يف �س������يارة 
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جرة ي�س������ع كل مابيديه جانبا واليفوته اأن  االأ

يتاأمل مرة اأخرى ظاهر هذه الرواية،  يتاأمل 

عملي������ة اإخراجه������ا، ينظر يف اللوحة وا�س������م 

را�سمها، ينظر يف عدد ال�سفحات، ثم يلقي 

نظرات �س������وق فائ�س������ة اإىل اأج�ساد الكلمات 

أم������ام ناظري������ه اإىل حي������اة كاملة،  فتتح������ول ا

وعندها يرى بلبال يحط على �سجرة خريف 

وهو ينظر يف حرف /اأ/ ثم يرى  ع�سفورين 

يتقافزان جوار �س������اقية  وهو ينظر يف حرف 

/ وتتحول الكلمات اإىل مناظر وال�سطور  /�سٍ

اإىل دروب واجلمل اإىل بحار واأودية وجبال. 

يعود اإىل حيث يجل�س عندما ي�س������ري اإليه 

جر  ال�س������ائق باأنه و�س������ل البيت، يناول������ه االأ

ويدخل البيت، يتناول طعامه و�رصابه وياأخذ 

ق�س������طا من الراحة فتتهي������اأ كل ذرة فيه نحو 

أولية مبتعة بالغة. اإنه يحافظ  تلقي �سفحات ا

عل������ى حميمي������ة العالقة بني ذرات������ه وذرات 

الن�س، بني حوا�س������ه وحوا�س الن�س، يتناول 

�س������فحات معدودة وين�رصف اإىل �ساأن اآخر، 

يف الي������وم التايل ياأتي اإىل �س������فحات اأخرى، 

يغري اأو قات تلقي الن�س، يف ال�سباح الباكر 

قب������ل ذهابه اإىل اجلامعة  ب�س������اعة، يف وقت 

قيلول������ة الظهرية، قبل الن������وم، يف وقت النوم 

وال�سهر حتى ال�س������فق، وينام معه الكتاب يف 

الفرا�س، ي�س������تيقظ معه �سباحا، يتحول اإىل 

والد تارة اأخرى،   الزوجة تارة، يتحول اإىل االأ

�س������دقاء، اإىل   اإىل موائد �س������هر عام������رة باالأ

م�س������تقبل. ت�رصق عليه �سم�س الن�س، ويهبط 

عليه ظالمه وهو ي�س������عر بلذة روحية بالغة، 

وهو يتن������اول احلروف والنق������اط وعالمات 

�سارات وال�سطور واجلمل، ت�رصق  الرتقيم واالإ

أم������ام اإ�رصاق الن�س البه������ي. اإن هذا  روحه ا

الكاتب ميتلك موهبة ا�ستثنائية. 

  ويتذكر تلك الن�س������و�س التي مل ي�ستطع 

وىل ب�سبب  الو�سول اإىل �س������فحاتها الع�رص االأ

أو لذة ت�سجعه لال�ستمرار،  ي نكهة ا فقدانها الأ

خوائها من اأي وم�سة اإ�رصاق، اأو حلظة حياة، 

أو �سمكة.  من ع�سفور اأو حمامة اأو جدول ا

 يقرب من ا�سم هذا 
ّ
 وعندها يق�س������م اأال 

آه يف �سحيفة  عابرة.  الكاتب  حتى لو را

هاهو الن�س الرثي الذي ي�س������يء ويظلم 

العامل، الذي يزل������زل احلوا�س، ينع�س الروح، 

ويُج������ري الدموع من العين������ني، الن�س الذي 

يجعله يقهقه باأعلى �س������وته، ي�سمت باأعلى 

�سمته، يخ�سع باأعلى خ�سوعه، هاهو الن�س 

البه������ي  الذي يبّد ل اأحوال النف�س كما يبدل 

الزمن ف�سول ال�سنة. 

اإنه فن������ان يعرف كيف يقود الكلمات اإىل 

را�سي اخل�سبة والينابيع العذبة الرقراقة  االأ

كما يفعل الراع������ي املاهر، يعرف كيف ميد 

يديه اإىل ث������دي الكلمات لي�س������تخرج حليبها 

ولبنها وزبدتها وق�سدتها ويقدمها يف اأطباق 

�سهية. 
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ياله من فنان ماهر هذا الذي اأبدع هذا 

الن�س املذهل، البد للمرء اأن يقتني اأي �سيء 

ي������راه لهذا الكاتب حتى لوكان يف �س������حيفة 

عابرة.  

وىل، ث������م يختلي  ينته������ي من الق������راءة االأ

بنف�سه يتاأمل يف كل مابثه اإليه الن�س، ويعود 

اإليه ك������رة اأخرى. يفرغ من ال�س������طوع الثاين 

الذي يكت�س������ف يف حمرابه مامل يكت�س������ف يف 

ول، ويخرج من حمراب الكلمات،  ال�سطوع االأ

ينتظ������ر حينا. ثم ينظ������ر يف اأمر اإعطاء هذا 

الن�س ال������رثي حقه من النقد الذي �س������وف 

يحتل �س������فحات من كتابه النقدي.  يرتدي 

ثي������اب الع������وم يف منت�س������ف اللي������ل ويقذف 

بج�س������ده يف مياه الن�س  ويغو�س يف اأعماق 

مياهه العذبة، ثم يخرج ويعكر املياه، ويغو�س 

فيها وه������ي عكرة، ثم يخ������رج ويغو�س فيها 

وه������ي راكدة، ثم يخ������رج فيغو�س فيها وهي 

�ساخبة هائجة. 

اإنه مع كل �سباحة وغو�س يف لون و�سكل 

ي�س������تخرج ما مل ي�س������تخرجه من قبل، وياأتي 

ب�س������يده الثمني بعد كل هذه املراحل، ي�سعر 

من جديد باأنه انفتح على الن�س مرة اأخرى 

وانفتح الن�س عليه مرة اأخرى. 

ينظر يف قلمه ويف ال�س������فحة البي�س������اء 

وىل يف  ويبا�رص يف عمله وهو ي�سع الكلمة االأ

أين ينتهي به.  م�سودات م�رصوع اليدري ا

قنديل النقد 

يق������دم النقد الكثري للمبدع، وي�س������لط له 

�س������واء على الكثري م������ن اجلوانب املظلمة  االأ

التي اليكون بو�سعه روؤيتها اإال بو�ساطة قنديل 

أبواباً جديدة ما  الناقد، الناقد الذي يفتح له ا

كا ن ليلجه������ا لواله، ولذلك فاإن العالقة بني 

املبدع والناقد ه������ي عالقة تكميلية، واملبدع 

ياأخذ م������ن الناقد كم������ا اأن الناقد ياأخذ من 

دبي الذي  ن الناقد يتذّوق الن�س االأ املبدع الأ

ي�رصع يف تاأويله وحتليله وت�سليط ال�سوء على 

أ ما بني  جوان������ب مظلمة فيه، الاأقل باأنه يقرا

أي�ساً،  أ ال�سطور ا ال�سطور فح�سب، بل اإنه يقرا

وي�س������تمتع بدفئها، ويقط������ف عناقيد الن�س 

رمبا اأكرث من بقية القّراء حلكم التخ�س�������س 

وبحكم الذائق������ة النقدي������ة والتحليلية التي 

يتمتع بها. اإنه يحّرك /البنى املرت�سبة/ بغية 

تاأويلها وحتليلها. 

يقول د.ه�. لوران�س عن مهنته الروائية:  

أ�سمى  أنني روائي، فاإنني اأعد نف�س������ي ا )مبا ا

درج������ة م������ن القدي�������س والعامل والفيل�س������وف 

وال�ساعر. فالرواية هي كتاب احلياة امل�سع(. 

ويق������ول الناقد اليونل تريلني������ج: )اإن الرواية 

بح������ث م�س������تمر ومي������دان بحثها ه������و العامل 

االجتماعي، ومادة حتليلها هي عادات النا�س 

الت������ي تتخذ دليال على االجتاه الذي ت�س������ري 

ن�سان(. لقد حاولت الرواية عرب  فيه نف�س االإ
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ن�سان وتقدمه  تاريخها امل�س������يء اأن تنقذ االإ

اإىل نف�سه، وت�س������عى للدفاع عن حريته وعن 

حقه يف حياة حرة كرمية. 

أب������و لين������ري - �س������احب ذاك امل�رصح  كان ا

املذهل -   يعاين طيلة حياته من �سعوره باأنه 

ابن غري �رصع������ي، وكان كافكا - مبدع رواية 

امل�س������خ -   الي�ستطيع اأن يتخل�س من �سعوره 

عمق باأنه ح�رصة كبرية غري مرغوب فيها،   االأ

ومل يتلق رامبو -  مبدع تلك الق�سائد الرائعة 

-   قبلة حب حقيقية من �س������خ�س،  وعانى 

هوال م������ن زواج اأمه، واأم�س������ى  بودل������ري  االأ

املركيز دي �س������اد خم�س������ا وع�رصين �س������نة يف 

ال�س������جن،  وانتهى �سويفت اإىل الوهن العقلي 

أواخ������ر حيات������ه،  وانتهى نيت�س������ه باجلنون،  ا

ويقول �س������ارتر: كنُت مبنتهى ال�س������دق اأرى 

جامع������ا مكان معم������ل، وكان عنوان م�رصحية 

يزرع الرعب يف طريقي.  يقول �س������رتندبرغ: 

كرث  اإنن������ي اأجد بهجة احلياة يف �رصاعاتها االأ

حدة.  

دب، وبذلك  لق������د تاألق النقد كما تاألق االأ

ولدت مذاهب وظواه������ر نقدية عديدة مثل 

  والرومان�سية، والتفكيكية. 
)❁(

الواقعية

 ويتح������دث ماري������و بارغا�س يو�س������ا عن 

الكتابة النقدية، واأهمية اال�ستفادة من النقد  

ديب �ساب.  من خالل توجيهه الأ

العني الثالثة 

من هنا ميكنني الق������ول اإن الناقد ميلك 

عيناً ثالثة غري مرئية، ينظر بها اإىل الن�سو�س 

دبي������ة، اإن مهمته هنا هي �س������بيهة مبهمة 
االأ

امل�رصح الذي يواجه اجلمهور وجهاً لوجه. 

همية يف رقي  ي������وؤدي امل�رصح دوراً بالغ االأ

وح�سارات ال�س������عوب، وقد اعتاد امل�رصح اأن 

يري للجمهور ما اليريه اإياه الواقع، اإنه ميثل 

ويتمث������ل الواقع مبا ميكن اأن ن�س������ميه العني 

الثالثة. 

اإذن يدخ������ل املتفرج اإىل امل�رصح حتى يرى 

بعني جديدة. 

من هنا كانت مهمة املمثل امل�رصحي بالغة 

حراج  املغامرة.  احل�سا�سية واالإ

ن�سان فن امل�رصح حتى ي�ستطيع  اكت�سف االإ

من خالله اأن يقول ما الي�س������تطيع اأن يقوله 

وهو على تلك اخل�سبة الرمزية. 

ن�س������ان امل�رصح  لذل������ك عندما يدخ������ل االإ

يحمل معه �سعورا باأنه �سوف يرى وي�سمع ما 

الميكن له اأن ي�سمعه ويراه يف مكان اآخر. 

يف كتابه /فل�س������فة البالغ������ة/  يتحدث 

أ ريت�س������اردز عن اأهمي������ة البالغة من اأجل  اإ.ا

اإي�س������ال املعنى اإىل الق������ارئ، وهنا ندرك كم 

عل������ى امل�رصح  اأن يعتمد كذل������ك على اأهمية 

ن�سانية التي يوؤديها.  البالغة يف الوظيفة االإ

امل�رصح هو جن�س اأدبي وفني من اأجنا�س 
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ن�س������ان من  داب والفن������ون التي اأتى بها االإ االآ

اأجل اأن يعرب من خاللها عن كوامن نف�س������ه، 

وليقدم اإبداعا اإىل املجتمع. 

جنازات  للم�رصح تاري������خ عريق حافل باالإ

ن�سانية، وقد قّدم عرب  الفكرية، واللغوية، واالإ

فكار  خمتلف مراح������ل تطوره الكثري م������ن االأ

ن�س������ان، ووقفت اإىل  التي قدمت الرفاهية لالإ

هوال.  جانبه، وخففت عنه الكثري من االأ

حداث  أّرخ امل�������رصح للكثري م������ن االأ لق������د ا

والوقائ������ع التاريخية التي كانت مبثابة نقاط 

حتولية كربى يف م�س������رية حي������اة املجتمعات 

أ�سخا�س������ا  الب�رصية. كم������ا خلد هذا امل�رصح ا

أم كانوا اإيجابيني، مل  أكانوا �س������لبيني، ا �س������واء ا

نكن نعلم �س������يئا عنهم، وال عن نزعاتهم لوال 

وجود ه������ذا اجلن�س التعب������ريي، والتاأريخي، 

ن�ساين الهام.  والرتفيهي،  واالإ

ن�س������ان ب�س������كل رئي�س������ي  عنى امل�رصح باالإ

كونه على متا�س مبا�������رص مع اجلمهور، وهو 

ن�سانية ب�سكل متا�سي مبا�رص  يوؤدي وظيفته االإ

و�رصيع. 

ما يزال امل�������رصح يتمتع بتقدي������ر غالبية 

�رصائ������ح النا�س تكرميا لذاك التاريخ احلافل 

بالعطاءات املذهلة. 

يخفف امل�������رصح من الكوارث ال�س������غرى 

أو يُباغت بها.  ن�سان،  ا والكربى التي تواجه االإ

ومن جهة اأخرى ا�س������تطاع اأن يفل�س������ف هذه 

الوقائع املوؤملة وي�سفي عليها روح النكتة. 

ميكننا اعتبار هذا امليل اإىل روح الدعابة 

حداث املوؤملة التي  وال�سخرية يف مواجهة االأ

ن�س������ان، وتكون -  اأحيانا -  فوق  ت�س������يب االإ

ل������ه مبثابة تعزي������ز روح املقاومة 
ّ
طاق������ة حتم�

لديه. 

ن�سان على  اإنها ت�سري اإىل مدى اإ�رصار االإ

������ل مر احلي������اة مثل تقب������ل حلوها، وهنا 
ّ
تقب�

ن�سان نف�سه �سد حتى حاالت  ن هذا االإ يح�سّ

اال�س������تفزاز التي يواجهها يف تفا�سيل حياته 

اليومية. 

يف راأي للفيل�سوف الوجودي زورن كريكغور 

يرى فيه اأن اأهمي������ة امل�رصح  تكمن يف الدور 

الذي يلعبه بطريقة غ������ري مبا�رصة للتخفيف 

من املاآ�سي التي يعاين منها النا�س. 

يقول حماوال اإي�س������ال فكرته عن طريق 

مقط������ع اأدبي: /حدث ذل������ك يف م�رصح حيث 

�سّبت النار يف اأجنحته، فخرج املهرج ليحّذر 

ارة م������ن الكارثة املحدقة بهم، و�س������ج 
ّ
النظ�

اجلمهور بال�س������حك والت�س������فيق ا�ستح�سانا 

لنكتت������ه، وكلم������ا زاد امله������رج يف تعنيفه������م 

وحتذيرهم، 

 زاد ال�سجيج وال�سحك/.  

يت�س������ح من ه������ذا املقط������ع اأهمية وجود 

�س������خ�س يحمل روح النكتة حتى عند وقوع 

الويالت واملاآ�س������ي، وهذه النكتة التي تخفف 
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ع������ن النا�س، وت������رّوح عنهم بع�س ال�س������يء، 

فالتغلب على ما هو ماأ�ساوي يف احلياة اليتم 

اإال بو�س������يلتني  فقط هما: الدين، وال�سخرية 

كما يرى اأحد الفال�سفة. 

اإذا نظرنا اإىل م�س������هد م������روع يقوم فيه 

املمثل امل�رصح������ي  بالتخفيف عن النا�س من 

خالل اإ�سفاء روح ال�سخرية، فينتابنا اإح�سا�س 

اأن هذا ال�سخ�س ميتلك عينا ثالثة يرى بها 

ما اليراه غريه. 

أتاحت املدار�������س النقدية اأن تفتح  وق������د ا

دبية  آفاق������اً عدي������دة لتلق������ي الن�س������و�س االأ ا

الذي 
 )❁❁(

دب املقارن ومقارنتها، ومن ذلك االأ

كان من منجزات النقد. 

بداع  النقد يف االإ

أنه يعتمد  يعتمد الكاتب على النقد كما ا

على حتليل الظواهر االجتماعية املحيطة به 

حتى يتمكن من طرحها وفق ما يرى.  

ميك������ن للكاتب اأن ينتقد ظاهرة �س������لبية 

وفق ما يلي: 

عند ال�ساعة العا�رصة �سباحا انطلقُت مع 

زوجت������ي وابنتي اإىل قرية /احلدادية/  التي 

تبعد ثالث �ساعات يف البا�س الذي يعمل على 

اخلط املوؤدي اإىل القرية،  فمند �س������نة تقول 

زوجتي باأن �س������ديقتها احلميمة /�س������يدرا/  

املتزوجة يف تلك القرية اأجنبت طفال و تلح 

أي�س������ا  عليها كي نقوم بزيارة عائلية اإليها، وا

ول، وتقول باأنها  كي نبارك لها والدة ابنها االأ

كانت تنتظر اأن نزورها عندما تزوجت، بيد 

أننا ق�رصنا يف هذا الواجب.  ا

أنها منذ �ستة �سهور قامت مع اأمها  واأذكر ا

بزيارة مفاجئة اإلينا م�ساء، يومها قالت باأنها 

ف�س������لت اأن ترتك الزيارة مفاجئة كي يكون 

له������ا وقعها اخلا�س، وقال������ت باأنها حاليا يف 

أ�س������بوع لبيت اأهله������ا، واأن زوجها  زيارة ملدة ا

بقي يف القرية للعناية بامل�سمكة. 

اتفقنا اأن نق�س������ي الي������وم كله يف القرية 

ونعود �س������باح الغد، وقد �ساءت الظروف اأن 

آذار  تكون هذه الزيارة يف ال�ساد�س من �سهر ا

وهي فر�سة مل�ساهدة الربيع الطلق يف طبيعة 

تلك القرية. 

لدى و�س������ولنا اإىل القري������ة تعرفت ب�  /

ول  أراه الأ ن�سيب/  زوج �سديقة زوجتي الذي ا

مرة، وهو رجل مييل اإىل الوقار واجلدية  يف 

ربعني من عمره يعمل يف امل�س������مكة  نح������و االأ

أن�س������اأها يف ه������ذه القري������ة ويتوىل مع  التي ا

زوجته  اأمر العناية بها، فهما يقومان برتبية 

�س������ماك وبيعه������ا اإىل جت������ار املدينة الذين  االأ

ياأتون بني حني واآخر  ب�سيارات خا�سة لهذا 

الغر�س. 

عند امل�ساء دعانا ن�سيب اإىل  زيارة عائلية  

ام/  الذي ي�سكن مع 
ّ
ل�س������خ�س يدعى /�س������م�
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اأخته واأخي������ه يف بيت منعزل عن النا�س يقع 

غرب القرية، وهم يعي�س������ون حياتهم يف �سبه 

كرب هو �س������مام  خ االأ عزل������ة عن النا�������س.  االأ

ال������ذي  بلغ اخلم�س������ني من عمره وت�س������غره 

خ الثاين بثالث  اأخته  ب�س������نتني وي�سغرها االأ

�سنوات.  

و�س������مام هو الوحيد الذي يعمل يف ملء 

بوابري الغاز ال�سغرية من اجلرات الكبرية يف 

البيت نف�سه  ويتوافد اإليه النا�س من القرية 

نف�س������ها  ومن بع�س القرى املج������اورة، وهو 

آة  أن������ه ال ينظر يف املرا �س������خ�س ُعرف عنه با

ل�س������بب يجهله النا�س ولك������ن البع�س يجتهد 

ليقول باأنه قد قام بفعل �س������ائن ويخجل اأن 

آة.   ينظر اإىل نف�سه يف املرا

أم������ا اأخته /�س������وقية/  فقد ُعرف عنها   ا

باأنها ترتدي ثياب الرج������ال اأحيانا وعندما 

ترى فتاة مت�س������ي مبفردها يف القرية، فاإنها 

تهجم عليها  فيظن النا�س باأن رجال قد هجم 

أة،  وعندما يتدخلون يكت�س������فون  على ام������را

باأنها �سوقية. 

 واأحيان������ا تنزل اإىل املدينة خل�س������ة وهي 

أة  ترتدي ثي������اب الرجال وعندما ت������رى امرا

وحده������ا يف حم������ل م������ا فاإنها تدخ������ل املحل 

أة  وتغلق الب������اب وتهجم عليها فت�������رصخ املرا

ويجتمع النا�������س وعند ذاك يُكت�س������ف باأنها 

أة فيرتكوها وه������م يقولون )كان اهلل يف  ام������را

عونها(،  وهناك اأحداث كثرية يرويها �سكان 

القرية كما يرويها بع�س اأهل املدينة،  حتى 

اإن بع�س������ها و�س������لت اإىل املخافر ولكن كانت 

أة بلهاء.  �سوقية تعود فور معرفتهم باأنها امرا

خ الثاين املعروف ب� /كيكي/  فهو  اأما االأ

ال يخرج من البيت اإال ن������ادرا، وعندما يرى 

جمع������ا من النا�س يف القرية، يدنو منهم وهو 

يح������ّدق يف الوجوه وجها وجها، وما يلبث اأن 

يتقدم من وجه عن غفلة ويطلق عليه �سفعة 

بكل ما اأوتي من قوة. 

ن  ينتف�س امل�سفوع ويبتعد عن اجلمع الأ

منظر /كيكي/ يوحي باأنه حتول اإىل �سخ�س 

متوح�س �سوف يفتك به، ويفتك باأي �سخ�س 

يدن������و اإليه، لكن������ه يكتفي بذل������ك ويعود اإىل 

خته  خيه اأوالأ البيت، يلبث وقتا اإىل اأن يقول الأ

ّت اإىل �سفعة، وعندما 
باأن كفه حتّك وقد حن�

ي�س������األه النا�س عن �سبب ذلك فاإنه يقول باأن 

امل�س������فوع ميكن اأن يجيبهم ع������ن ذلك، فهو 

يعرف �س������بب هذه ال�س������فعة ولذلك يتلقاها 

وهو �سامت.  

يقول باأنه ي�س������عر �سعورا �سحريا باأن خد 

�سخا�س جتذب  �سخ�س ما و�سط ع�رصات االأ

كف������ه اإليه وهو يدخل يف حالة ه�س������تريية يف 

تلك اللحظات ال يع������رف كيف يتقدم ويقوم 

بهذا الفعل، لكنه بعد نحو ربع �ساعة يكت�سف 

مر قد م�سى.  ما قام به ويكون االأ
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لذل������ك عندما يظهر /كيك������ي/ بالقرب 

من اأي �س������خ�س فاإنه يبتعد خ�س������ية من اأن 

يتلقى منه �س������فعة مباغتة، وعندما مي�س������ي 

نظار من بعيد  يف طرقات القرية فاإن كل االأ

ترقب������ه، لكنه بذات الوقت مع������روف باأنه ال 

يفعل ذلك مع َمن يدخل بيته �سواء مللء الغاز 

أو لغر�س  اآخر.  ا

هذا احلدي������ث جذبني ب������اأن اأرى هوؤالء 

أتع������رف اإليه������م عن قرب  �س������خا�س واأن ا االأ

فانطلقنا نحو البيت الذي يقع على بعد نحو 

قدام خا�سة بعد  ن�س������ف �ساعة �سريا على االأ

اأن قال يل ن�سيب باأن �سبب الزيارة هو تقدمي 

التهنئة والتربيك ل� /�سمام/ الذي تزوج للمرة 

الثالثة خالل �س������نة واحدة،   فقد تزوج هذا 

ال�س������خ�س منذ نحو �سنة  عندما جاءت اإليه 

أة عجوز مع ابنتها من قرية جماورة حتى  امرا

ميالأ )ببورها( ال�سغري، وال اأحد يعرف ماذا 

حدث حتى علم �س������كان القرية باأن �سمام قد 

تزوج بتلك الفتاة. 

ول م������رة بعد عزوبية دامت  لقد تزوج الأ

خم�سني �سنة، ولكن بعد �سهر واحد انفجرت 

أة عندم������ا كانت تطبخ،  جرة الغ������از بيد املرا

واأ�سيبت بحالة من ال�سلل غدت على اإثرها 

طريحة الفرا�س، و يبدو اأن باب الزواج انفتح 

أة اأخرى  اأمام  �سمام،  فقد طرحت عليه امرا

م������ن ذات القرية باأن تزوج������ه ابنتها املطلقة 

بعد اأن علمت باحلادث.  

هن������ا اأخرب �س������مام زوجته بني������ة الزواج،  

أة  أم������ام عناده ا�س������طرت املرا وبعد ت������ردد وا

باملوافقة م�سرتطة عليه اأن يبقى يحبها اأكرث 

من الزوجة الثانية، واأن    يعلن لها ذلك بني 

خر ،فوعدها �س������مام باأنه �س������وف  احلني واالآ

يكون كما ت�ساء. 

ولكن عندما ذهب �س������مام خاطبا زوجته 

الثاني������ة، فوج������ئ باأنها تطل������ب     ما طلبته  

أتزوج  أنا موافقة يا �سمام اأن ا وىل: ا زوجته االأ

على �رصة، ب�رصط اأن حتبني اأكرث منها، وتعلن  

ب������ني حني واآخر باأنك حتبني اأكرث منها، فاإن 

قبلت هذا كنت زوجة لك، واإن مل تقبل فاأنت 

حر. 

أم������ام  �س������ّمام اإاّل اأن يوافق حتى  مل يكن ا

تقبل الزواج منه. 

 اأ�ساف ن�س������يب ونحن نقرتب بخطواتنا 

م������ن البي������ت: لكنه رجل نح�س يا �س������ديقي، 

أة  فبعد ثالثة �سهور من الزواج زلت قدم املرا

و�سقطت من اأعلى ال�سطح بينما كانت تن�رص 

الغ�س������يل مما اأدى اإىل ك�رص عمودها الفقري 

لتالزم الفرا�س جوار �رصتها. 

و�سلنا البيت، واجتهت الن�سوة اإىل غرفة  

ا�ستقبال الن�ساء. 

جل�سنا يف غرفته التي بدت فيها مل�سات 

نظ������ر اإىل اأخيه   الرتتي������ب، وكانت فر�س������ة الأ
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أتبادل معه اأطراف احلديث، واأنظر  كيكي، وا

أنا�سا.  اإىل كفه التي طاملا �سفعت ا

عندما حتدث يل �سّمام عنه تخيلته رجال 

عا�سفا، بيد اأن الواقع كان خالف ذلك، فهو 

رجل وديع ه������ادئ، ال يتفوه بكلم������ة قبل اأن 

يتلقى �سوؤاال، وهو حتى قبل اأن يجيب ينظر 

اإىل ال�س������ائل باإمعان حتى يظ������ن باأنه اكتفى 

بالنظر، بيد اأن اجلواب ياأتي ب�سكل مفاجئ 

ومتاأخ������ر، وبع������د اأن ينهي حديثه ي�س������يف: 

العقل اخلفيف عبء على �ساحبه.  

بعد نحو ن�سف �ساعة من جلو�سنا �ساألنا 

كيكي عما نود �رصبه، فطلبنا قهوة. 

أ�س������ه  ا�س������تاأذننا باخل������روج  وه������و يهز را

ويتمتم: العقل اخلفيف عبء على �ساحبه. 

تعرف على �سخ�سية �سّمام  فكانت فر�س������ة الأ

عن قرب، واأعرف منه �سخ�سيا ق�سة زواجه 

أنه جن������ح يف اأن يجمع بني  الثال������ث، وكي������ف ا

ثالث ن�سوة يف بيت واحد.  

ام  وهو يبدي �س������عادة ملعرفته 
ّ
قال �س������م�

بي: �ساأف�س������ي لكما �������رصا مل اأكن اأعلمه طوال 

خم�سني �س������نة من عمري، ذاك العمر الذي 

اأم�س������يته يف عزوبية الاأعرف فيه �سيئا عن 

عامل الن�س������اء، ولكن �سنة واحدة علمتني ما مل 

أتعلمه يف خم�سني �سنة.  ا

التظنوا اأن الرجل ميك������ن له اأن يتعرف 

أة ب�س������كل جيد قبل اأن يتزوجها، اإنه  على املرا

أم������ه، ال يعرفها يف اأخوته، ال  ال يعرفه������ا يف ا

أو بعيدة عنه.  أة قريب������ة ا يعرفه������ا يف اأي امرا

أة اإاّل عندما يتزوجها،  اإن������ه ال يتعرف اإىل املرا

أم������ه اأكرث،  وعن������دذاك فقط يتع������رف على ا

وعلى  اأخواته، وعلى �سائر الن�ساء القريبات، 

و�سواهن من غري القريبات. 

ر�س قائال بحزم   ث������م �رصب كفه على االأ

وه������و ينظر اإىل ن�س������يب: ال������زواج هو مفتاح 

أة معرفة حقة، ث������م اأردف وهو  معرفة امل������را

خرى: بعد  يرفع كفه وي�س������عها يف باط������ن االأ

اإ�س������ابة زوجتي الثانية ب�س������تة �سهور ذهبت 

اإىل ذات القرية الت������ي تزوجت فيها مرتني، 

ويل معرفة باأهلها. جل�ست يف اإحدى البيوت 

أريد الزواج.  وقلت باأنني ا

أ�س������بوعا اأختار زوج������ة جديدة   بقي������ت ا

تنا�سبني، وعندها توقعت ما قالته يل، قالت: 

اأريدك يا �سّمام اأن حتبني اأكرث من زوجتيك 

ال�سابقتني.  

حب  قل������ت له������ا: �س������تكونني الزوج������ة االأ

قرب اإىل قلبي، واإال ملا اخرتتك للزواج  واالأ

أري������دك اأن تعل������ن ه������ذا احلب  قال������ت: ا

اأمامهما بح�سوري دوما. 

 ووافقتها على ما طلبت. 

�س������مت قليال عندما دخل كيكي حامال 

القهوة، مّد ال�س������فرة فتن������اول كل واحد منا 

فنجان������ه، وال اأعرف اأي نظ������رة ت�رصبت من 
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طريف عينيه اإىل اأخيه الذي كان يف و�س������عية 

ن�سف جل�سة، فنه�س دون اأن يجل�س وخرج. 

عندها م�س������ى �سّمام قائال: يوم الزفاف 

أ�س������بوع، فك������رت طويال اإىل  الذي كان منذ ا

اأن بلغنا وجه الفج������ر، عندها راأيت زوجتي 

اجلديدة نائمة، فنه�ست متجها اإىل زوجتي 

وىل، اأيقظته������ا من النوم، طبعت قبلة على  االأ

خده������ا، ثم قل������ت لها:  حبي ل������ك هو الذي 

جعلني اأترك فرا�سي يف هذا الوقت.  

ابت�سمت وهي تنظر اإيل،  فاأعطيتها خرزة 

 تخرب �رصتيها باأمر هذه 
ّ
زرقاء واأو�سيتها اأال 

نها �سوف تكون ال�رص الذي تعلم من  اخلرزة الأ

قرب اإىل قلبي.  حب واالأ خالله باأنها االأ

ثم اجته������ت اإىل زوجتي الثانية وقلت لها 

وىل واأعطيتها كذلك خرزة زرقاء  ما قلت لالأ

مو�سيا اإياها اأن تدعها طي الكتمان. 

وىل، اأيقظتها وقلت  عدت اإىل زوجتي االأ

لها ما قل������ت ل�رصتيها، ث������م اأعطيتها كذلك 

خ������رزة زرقاء مو�س������يا اإياها ذات التو�س������ية 

وموجها لها ذات احلذر. 

عن������د الظه������رية جمعتهن عل������ى الغداء 

أنني متزوج ثالث ن�ساء، ولكن  وقلت: �سحيح ا

حب  قرب واالأ هن������اك زوجة واحدة  ه������ي االأ

اإىل قلبي. 

خرى، ثم  بات������ت كل واحدة تنظ������ر اإىل االأ

نظرن اإيّل منتظرات ما �ساأقوله. 

أنا اأوزع نظراتي بني ثالثتهن: اإنها  قلت وا

�ساحبة اخلرزة الزرقاء.   

أندريه بريتون  يف روايته /نادجا/ حتدث ا

عن وجوه عدي������دة للنقد االجتماعي وكذلك 

دبي  النقد االأ

ثمة اأعم������ال روائي������ة لي�س م������ن املمكن 

مر كاأن  قراءته������ا ملرة واح������دة، وجتاه������ل االأ

أو كاأنها ان�س������مت اإىل ركام  قراءة مل حتدث، ا

أثراً م�ستمراً  القراءات ال�سابقة التي مل ترتك ا

لدينا. 

وثمة اأعمال روائية ت�ستدعينا اإىل قراءتها 

أة رائعة  يف مراحل متعددة، مثل اكت�ساف امرا

جديدة تثبت لنا جمددا ب������اأن احلياة جميلة 

أة، وبوجود حال������ة حب عظمى  بوجود امل������را

جديدة ت�س������اف اإىل تلك احل������االت املعدودة 

أة  نن������ي الاأظ������ن اأن املرا واملح������دودة جداً، الأ

العظيم������ة ميك������ن اأن تظه������ر اإال يف حاالت 

اإنها  اأعني  ا�ستثنائية �سديدة اخل�سو�س������ية، 

ع�س������ارة اأمل عمر كامل، ورغم ذلك ميكن اأن 

تظهر مرتني، اأو ثالث مرات اإذا كان الرجل 

يف غاية احلظ.  

أة التي ت�س������تطيع اأن جتعل  اأجل اإنها املرا

أن�س������ودة، وجتعله يقبل على  من حياة الرجل ا

بداع والرتحال، وهو ي�س������بك كفه  احلياة واالإ

بكفها، وكاأنها �ستفلت منه ولن يجدها ثانية 

يف اأي حلظة �سهو عفوية. 
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هك������ذا اأراين اأعود اإىل قراءة �سخ�س������ية 

قراأها  أندريه بريت������ون الأ نادج������ا يف رواي������ة ا

أكت�سفه يف  قراءة جديدة، واكت�سف فيها ما مل ا

قراءات �سابقة. 

رواية املراأة 

أة، وهي رواية تقدم  رواية حتمل ا�سم امرا

أة �ساءت الظروف اأن تفقد  أة بامتياز، امرا املرا

نثوية، وتفقد �سخ�س������يتها،  خ�سو�س������يتها االأ

ليحيلها واقع عدمي بائ�س اإىل كائنة عدمية 

رغم كل ما تتمتع به من �سفافية عالية.  

أك������رث من قراءة حتى  اإنه������ا رواية حتتمل ا

تقدم نف�سها، وترمي اأوراقها للقارئ.  

أة يف العامل،  عندما يحب  رجل م������ا  امرا

هله اأو  فاإنه اليج������د حرجا من تقدميه������ا الأ

نه عندذاك ي�س������عر باأنه يقدم  �س������دقائه، الأ الأ

أة،  نف�س������ه اإليهم، وعندما يح������ب الكاتب امرا

نه  فاإن������ه يرغب يف تقدميها  للع������امل برمته الأ

كذلك ي�سعر باأنه يقدم نف�سه لقرائه،  فكثريا 

آراغون م������ن خالل تقدميه  مانتع������رف على ا

ل������زا، ونتع������رف على �س������ارتر م������ن خالل  الإ

تقدمي������ه ل�س������يمون دي بوف������وار، وهنا تكون 

نها تقرتن مبتعة االكت�س������اف  متعة القراءة، الأ

بالن�سبة للقارئ.  

 اأجل بو�سع �سفحات ما ُكتبت يف ظروف 

ا�س������تثنائية اأن ت�رصق اأمام ال������روح وتفتح يف 

رانب  م�ساحات احلوا�س حدائق النارجن واالأ

�سجار العامرة باخلوخ، وجتري يف  الربية واالأ

أنهار رقراقة عذبة.  جداولها ا

أنه������ا حماولة لكتابة  أم ا هل هي رواي������ة، ا

رواية؟ 

يف منت الرواية 

أندريه  /نادجا/ هذه الرواية التي كتبها ا

أو قالب  بريتون من دون اأن يلتزم باأي �س������كل ا

أو فني������ة اأو حت������ى تقني������ات روائي������ة، جاءت  ا

موجزة وخمت�رصة يف اأقل من مئة �س������فحة، 

ول عن اأ�سدقائه  وقد حتدث يف الن�سف االأ

وعالقاته نا�سياً باأنه اأمام كتابة رواية،  ويبدو 

اأن هذه املقدمة ا�س������تغرقت ن�سف �سفحات 

الكتاب ليفطن بريتون باأن عليه كتابة �س������يء 

أ الرواية بهذا التحول  ماعن /نادجا/  فتبدا

الكب������ري الذي يطراأ على حي������اة بريتون وهو 

يلتق������ي  /نادجا/  املذهل������ة التي متثل حال 

أة الفرن�سية وهي خارجة للتو من حربني  املرا

عامليت������ني - وعموماً اإنها �س������بيهة بحال فئة 

أ�������س بها من الفتيات يف منطقتنا يف هذا  البا

الوقت-  فنحن ميكن اأن نقع على /نادجا/  

أو  أو القاهرة اأو وهران ا يف دم�س������ق اأو عمان ا

حتى يف راأ�س اخليمة والفجرية.  

أة ب�س������كل خا�س   اإنه حديث عن تاأثر املرا

بالواقع ال�سيا�س������ي واالجتماعي الذي تعي�س 

أو تُرَغم عليها اأن تعي�س فيه.  فيه ا

اإن مايجع������ل هذه الرواية تدفع بكل هذه 
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املتعة لقارئه������ا هو اأن بريت������ون يكتبها على 

�س������كل دفقات �س������عرية غاي������ة يف القوة، ثم 

ياأتي بهذه املقاط������ع املرتاكمة يف فرتة زمنية 

لي�سعها يف ن�سق لتاأخذ �سكل رواية، وبريتون 

الذي لي�س������ت لديه خربة كافية لكتابة رواية 

نه يعمل يف  كخربة فوكرن مثاًل، اأو ه�س�������ة، الأ

غري اخت�سا�سه، كمحاولة فرويد مثاًل لكتابة 

أو رواية ق�سرية.  ق�سة ق�سرية، اأو ق�سيدة، ا

ا�سطراب ال�سخ�سية 

ي�سعى بريتون اإىل �رصح حالة اال�سطراب 

التي تعانيها نادجا،  يكتب بطالقة م�ستفيداً 

من كل تقنيات الفن ال�س������وريايل، فتارة نرى 

أ�س������طورية، وت������ارة نراها  أة ا /نادج������ا/  امرا

أة غارقة يف عمق الواقعية، يقول: /بكل  امرا

تف�سيل اأفظع وقائع حياتها، واأن تقوم اأحياناً 

أ�سد  أنا يف ا بغنجات م�ستهجنة، واأن تق�رصين وا

تقطيب، على انتظ������ار حتولها اإىل ت�رصفات 

اأخرى كان حماالً اأن ت�سبح طبيعية.   

أبرمني حالها قنطت من  كم من مرة، وقد ا

اإعادتها اإىل اإدراك �س������ليم لقيمتها، فغادرتها 

�سبه هارب/. 

أة  اإنه ي�س������عر بحب هائل نحو ه������ذه املرا

التي هي العامل الذي ينا�سده بريتون وينا�سده 

موؤ�س�س������و احلركة ال�س������وريالية معه /احلب 

كيد، احلب ال�سامد لكل  ال�ساحر الفريد االأ

ط������ارئ اأخرياً، هو الذي كان ي�س������عه حتقيق 

املعجزة/. 

خ������ر فاإن /نادجا/    لك������ن من الطرف االآ

حترتق وتعاين وه������ي غري قادرة اأن تكون يف 

ال�سورة التي يريد احلبيب اأن ي�سعها فيها، 

فت�سعر با�سطراب. 

 يقول احلبي������ب: /قبل �س������هور جاء من 

اأخربين ب������اأن نادجا ُجن������ت،  فاإثر ت�رصفات 

�س������اذة ارتكبتها على مايظهر يف بهو فندقها 

وجب حب�سها يف م�سحة فوكلوز/. 

 يعلق بريتون على هذه احلادثة:  /�سوف 

ي�سهب غريي واإن عبثا، يف التعقيب على هذا 

مر الذي �س������ريون في������ه دون ريب اخلامتة  االأ

درى اإىل  احلتمية ملا بينت قباًل، و�س������يبادر االأ

تقدير ما ينبغي اأن ين�س������ب يف هذه النتيجة 

أف������كار نادجا  اإىل ما اأو�س������حت �س������ابقاً من ا

وىل/.  االأ

ث������م ينتهي بريت������ون اإىل اأن ي������رى:  /اأن 

االزدراء الذي اأكنه عموماً للطب النف�س������اين 

ولفخفخاته وملح�سالته عظيم حيث مل اأجروؤ 

ن على ا�ستعالم ما جرى لنادجا، لقد  اإىل االآ

بينت ملاذا كنت مت�س������ائماً حول م�سريها كما 

حول م�سري كثريين مثله/.  

نفحات مرحلة ال�سوريالية  

حتمل رواية نادجا  نفحات قرن م�سى، 

أنا�س كان������وا ذات يوم يف  أف������كار وا نفح������ات ا

جي������ال القادمة  ه������ذا العامل وترك������وا لنا ولالأ

ب�سماتهم.   
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�س������رييكو، دايل، بيكا�س������و، ب������ول اإيلوار، 

آراغون، بنجام������ان برييه، وعموماً  بريت������ون، ا

فاإن هذه الرواية طافحة بلوحات وق�س������ائد 

أ�س�س������وا لل�رصيالية  وكتابات كل هوؤالء الذين ا

جيال  أم������ام  االأ وتركوه������ا كم������ا عا�س������وها ا

القادمة.   

اأجل اإن متعة ق������راءة هذه الرواية تكمن 

يف مقدرتها على ا�ستيقاظ كل ذاك العامل يف 

زمن �س������هد قمة الثورات الفكرية والفل�سفية 

يف فرن�سا و�س������ائر اأنحاء العامل وكانت نادجا 

أة ب������كل اإ�رصاقاته������ا وطموحاتها  متثل امل������را

وكذلك بكل ظالميتها وعدميتها. 

تتيح هذه الرواية للقارئ فر�س������ة ذهبية 

أة العدمية يف  للتعرف على �س������يكولوجية املرا

واقع عدمي، ومن هنا فاإن هذه الرواية ت�سلح 

وقات، وميكن اأن ت�رصي  للقراءة يف خمتلف االأ

خ�س  نفحاتها على غالبية بقاع العامل، وعلى االأ

أة باأنها كائنة  تلك البقاع التي ت�سعر فيها املرا

عدمية الح�سور لها، فت�سعى بطرق خمتلفة 

للتعبري عن ذاك احل�س������ور حتى لو اأدى ذلك 

أو �س������معتها  اإىل مغامرة كربى تودي بحياتها ا

ن�سة نادجا.  كما قامت به االآ

اأنوار القراءات التف�سريية  

دب وحده يحتاج اإىل حتليل  لي�س قارئ االأ

وتدبري ما يتلقى من ق������راءات، بل يبلغ ذلك 

اإىل قارئ الكتب املقد�س������ة اأي�ساً حتى تغتني 

قراءاته.  

يجد قارئ القراآن منهج حياة متكاملة يف 

القراآن الذي يتعر�س لكل كبرية و�سغرية مت�س 

مقومات احلي������اة الب�رصية، اإنه كتاب حتليلي 

ن�سان باحلياة،  مف�سل عن �س������لب عالقة االإ

خرين، عالقته  عالقته بنف�س������ه، عالقته باالآ

باهلل. 

والق������راآن واإن خاطب �سخ�س������اً معيناً يف 

زمن مع������ني، ولواقع������ة معينة، فاإنه ي�س������لح 

ن�س������ان كل زمان ومكان، ولذلك فاإننا نقف  الإ

أم������ام خطاب������ات عام������ة، واإن كانت تخاطب  ا

ن�َساَن لََيْطَغى،  نَّ ااْلإِ �سخ�س������اً معيناً ف�: }َكالَّ اإِ

آهُ ا�ْستَْغنَى{)3(  الينتهي مفعولها بزمن  ا َن رَّ
أ ا

ال�س������خ�س ال������ذي نزلت فيه، ب������ل يجد فيها 

لهي منهاجاً لوقائع  القارئ يف هذا البيان االإ

حياته، ويحتمل هذا ال�سطر، وهذه الكلمات 

ال�سبع كتباً من ال�رصح لوقائع احلياة اليومية 

ن�س������ان يف ليله ونهاره، يف  التي ينتفع بها االإ

حله وترحاله، يف عالقاته بالنا�س من حوله، 

باأهله، بنف�سه، وميكن اأن يتعرف على حكمة 

اهلل من خالل هذه الكلمات ال�سبع. 

ن�س������ان  ينظر باأن اهلل وحلكمته مل يعط االإ

كل �س������يء من العلم اإىل درجة اال�س������تغناء، مل 

يعطه ال�س������حة كلها اإىل درجة اال�ستغناء، مل 

يعطه املال كله اإىل درجة اال�ستغناء، مل يعطه 

من كله، مل يعطه ال�سلطة كلها.  االأ

ولذل������ك تراه يكد يف احلياة وي�س������قى يف 
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�س������بيل بلوغ املعرفة الناق�سة، يف �سبيل بلوغ 

امل������ال الناق�س،  يف �س������بيل احلف������اظ على 

من الناق�س،  ال�سحة الناق�سة، يف �سبيل االأ

يف �سبيل احلفاظ على ال�سلطة الناق�سة. 

م������ن جوهر ه������ذه املعرف������ة حلكمة اهلل 

ت������رى القارئ يعك�س ذلك على نف�س������ه، وكان 

النبي يقول باأنه الي������اأكل قبل اأن يجوع، واإن 

اأكل الي�س������بع. اإنه يعطي لنف�سه حقها، ولكن 

الي�س������مح لها اأن تطغى عليه وتبطر، ومترد 

ن باب ال�سهوات يودي اإىل التهلكة الروحية  الأ

والبدنية. 

وكان ي������وزع وقت������ه على �س������ائر مقومات 

احلياة بحيث يتوا�س������ل م������ع عنا�رص احلياة، 

والياأتي واجب على ح�ساب واجب اآخر. 

اإن ق������ارئ الق������راآن الذي هو م������ع الربرة 

اليعطي نف�س������ه كل هواه������ا، واليجري خلف 

املل������ذات، وه������و ب������ذات الوق������ت ياأخذ حقه 

وكفايته، اإنه كائن غري مفرط يف احل�س������ول 

على متطلباته، ودوماً هو يجاهد هوى النف�س 

ن ال�سقوط يف اأ�رص  حتى اليقع يف اأ�رصها،  الأ

ألّد  أ�س������د من ال�س������قوط يف اأ�رص ا النف�س لهو ا

عدو ب�رصي. 

اإنك عندم������ا تعطي نف�س������ك كل هواها، 

�سوف تطغى عليك، والنف�س التعرف ال�سبع، 

وال تعرف احلمد،  كلما لبيت رغباتها، قالت 

لك: اأنت مق�رّص، هل من مزيد. 

أوبئة النف�س  واعلم اأن جل الذين يعانون ا

أم������ام اأهوائهم  غلب �س������عفاء ا ه������م عل������ى االأ

ورغباتهم و�سهواتهم. 

ث������م اأنك اإن  اأعطيت حليلتك كل مطلب، 

ا�ستغنت عن حاجتها اإليك، اإن اأعطيت ولدك 

أبوتك له، فتغدو يف  كل مطلب، ا�ستغنى عن ا

واقع ُمهان تقودك فيه اأهواوؤك، تقودك فيه 

حليلت������ك، يقودك فيه ولدك  ويف هذا يقول 

املثل ال�سائر يف النا�س: /التكن لينًا فُتع�رص، 

والتكن �سلبًا فُتك�رص/. 

ن�س������ان كائ������ن حمكوم  ت������درك هنا اأن االإ

يف  العط������اء،  ويف  خ������ذ،  االأ يف  بالالكم������ال 

ر�سال، ويف التلقي، وهو يرتقي يف درجات  االإ

يجابي  كماله الب�رصي على �س������لّم الالكمال االإ

ه������ذا الذي خلقه اهلل علي������ه، هذا الالكمال 

الذي يوّهج �سعلة احلياة اأمام ناظَريه، يجدد 

بداع،  اأمامه �س������بل احلياة، ويحف������زه على االإ

�������رصاق الروح������ي، ويجعله ي�س������عر بقيمة  واالإ

ومعنى الظفر. 

اإذا نظرَت اإىل ر�س������ائل املنتحرين، راأيت 

هواء  أنه������م اأفرط������وا يف اجل������ري خل������ف االأ ا

واملل������ذات وال�س������هوات حتى �س������عروا بخواء 

ال������روح، وخ������واء العالقات  البدن، وخ������واء 

ن�سانية، وخواء احلياة برمتها.  االإ

اإنه������م �س������عروا بق������رف حتى م������ن عناق 

نوثة، بقرف من تناول ما لذ من  الذكورة واالأ
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طع������ام ومن �رصاب، بقرف م������ن االنتماء اإىل 

املجتمع، بقرف من تلقي املعرفة. 

مثل هذه امل�س������اعر التقت�������رص على فئة 

معين������ة، بل ت�س������مل فئات النا�������س كافة، من 

العامل الب�س������يط، اإىل رجل الفكر والفل�سفة، 

حذية ينتحر، كما ترى اأن  فرتى اأن ما�سح االأ

ال�سيا�سي البارز ينتحر، وترى اأن رجل الفكر 

ينتحر، وت������رى اأن رجل امل������ال ينتحر. كلهم 

يت�س������اوون عند فكرة الالجدوى التي تهيمن 

عليهم. 

ن�س������ان كي ت�ستيقظ  القراآن هو دعوة لالإ

حوا�سه على مدركات احلياة، في�سعر بجدية 

وحميمي������ة وم�س������وؤولية العالق������ة بينه وبني 

مقومات حياته، وبذات الوقت يحافظ على 

خرين.  حياة االآ

ن�سان اإىل تعدد القراءات حتى  يحتاج االإ

يبلغ مراحل متقدم������ة من االرتقاء اإىل تلقي 

ر�سالة القراآن.  

عن������د ذاك يغ������دو القراآن ر�س������يداً له يف 

وقائع حياته يف عالقة جمالية تكاملية بينه 

كمتلٍق لر�سالة القراآن، وبني اهلل مر�سل هذه 

الر�سالة. 

يتخ������ذ قارئ القراآن منهاج������اً تربوياً من 

آنية  آنية،  اإنه يتلقى الرتبية القرا قراءاته القرا

أينما وقع  ويرتق������ي بها، فيغدو كائناً نافع������اً ا

نفع. 

تبلغ العالقة التبادلية بني القراآن وقارئة 

مراحل نوراني������ة متقدمة، فيجنب������ه القراآن 

الوق������وع يف الكثري من املهال������ك، وينري اأمامه 

رقات الفالح. 
ُ
ط�

يه������ب الق������راآن فر�س������اً ذهبي������ة لقارئه 

املواظب املتدبر كي يتلقاه على اأوجه عديدة، 

لئه الثمين������ة التي  حت������ى مينح������ه كن������وزه والآ

ولئك الذين تعلقت اأفئدتهم  المينحه������ا اإاّل الأ

أوه قراءات ا�س������تثنائية خا�سة  بالقراآن، قيقرا

لهية التي  أنوار املعاين االإ وي�س������تخرجون منه ا

تظه������ر لهم بني ال�س������طور، اإنه������م يتجاوزون 

ويغ������ورون  اللفظي������ة،  الظاهري������ة  الق������راءة 

وي�ستجلون قيمة املعاين الثمينة، ي�ستخرجون 

روح احلكمة من ثنايا ال�س������طور، فيكون ذلك 

خرة.  مبعث ا�ستقرار  لهم يف الدنيا واالآ

ْنَها  َطا ممِ دم {َقاَل اْهبمِ لقد قال اهلل تعاىل الآ

ي  نِّ ُكم مِّ َينَّ تمِ ا َياأْ مَّ َبْع�سٍ َعُدوٌّ َفاإمِ ُكْم لمِ يعًا َبْع�سُ َجممِ

َقى})4(. لُّ َواَلَي�سْ َبَع ُهَداَي َفاَل َي�سمِ ُهًدى َفَمنمِ اتَّ

ن�سان  أتى اإىل االإ الهدى هو بيان اهلل الذي ا

عرب الر�س������ل، وقد تكلل هذا الهدى بالقراآن 

الكرمي. الذي ي�س������ل يف احلياة، فاإنه يبتعد 

عن هدى اهلل، ومن مي�سي بهدي اهلل، فاإنه 

الي�س������ل والي�سقى. هذا الهدي الذي نتعرف 

عليه من خالل قراءة القراآن. 

ق������ارئ الق������راآن املتق������دم يتمت������ع بحالة 

الب������دين  واالت������زان  الت������وازن  م������ن  هائل������ة 
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والنف�س������ي واالجتماعي والعقائدي والفكري 

أ وقائ������ع احلياة قراءات  واالقت�س������ادي، يقرا

نباء ال�سارة واحلزينة وفق  آنية. يتلقى االأ قرا

املخزون القراآين الكامن يف اأعماقه، اإنه كائن 

التزحزحه اأعتى الرياح، اإنه ي�ستمد �سموده 

من �س������لب قراءات������ه التدبري������ة والتحليلية 

والتف�سريية القومية للقراآن الكرمي.  

يقول روالن بارت يف كتابه لذة الن�س:  

أ بل������ذة ه������ذه اجلملة، هذه  عندم������ا اأقرا

أنها  أو ه������ذه الكلمة، ه������ذا يعني ا الق�س������ة، ا

جميعها كتبت بلذة 

ويق������ول يف ذات الكت������اب: لذتي التقوم 

على و�س������ال ج�س������دي مع من اأحب، ولكنها 

تقوم على و�س������ال ج�سدي مع ما اأكتب ذلك 

اأن و�سال املحبوب مبعثه نزوة تورثني متعة، 

وو�س������ال املكتوب مبعثه �س������هوة تورثني لذة، 

ح�س يف  ح�������س يف املتعة زواالً، واإين الأ واإين الأ

اللذة دواماً. 

النقد يف الرتاث العربي 

همية  أ�سماء بالغة االأ �سهد الرتاث العربي ا

أ�س�س������ت هذه  دبي، وقد ا يف حرك������ة النقد االأ

�س������ماء وهذه املوؤلف������ات ملذاهب وظواهر  االأ

غنية يف النقد �سواء يف العامل العربي اعتباراً 

م������ن نقاد مدر�س������ة الديوان وغريه������ا، اأو يف 

مناهج النقد يف العامل. 

حفل الرتاث العربي بظواهر نقدية غنية، 

وحفل هذا التاريخ باأ�س������ماء المعة وهامة يف 

تاريخ النقد، وق������د برز من النقاد ابن املعتز  

ومن موؤلفاته:  الطبقات -  البديع 

 )5(
أنقد النقاد/. اعتربه ابن ر�سيق:/ا

أديبا  وقال عن������ه كرات�سكوف�س������كي /كان ا

ناق������داً، وافر العلم والثقاف������ة، دقيق الب�رص 

حكام  مبكام������ن اجلمال، �س������ليم ال������ذوق واالأ

 .
)6(

راء/ واالآ

وجعل������ه اأح������د النق������اد  ممث������ال لذهنية 

دب������اء النق������اد يف القرن الثال������ث للهجرة،  االأ

دب قدميه وحديثه،  وهي/  طائفة در�ست االأ

واأخذت الق������دمي عن اللغوي������ني والنحويني، 

أ�سد من عناية هوؤالء  ولكنها ُعنيت باملُحدث ا

وحِفلت ب������ه، واأقبلت عل������ى حتليل عنا�رصه، 

وما يِجدُّ فيه عهدا بعد عهد، وما بينه وبني 

املذه������ب القدمي من تفاوت، تلك هي طائفة 

دب، ومن اأظهر  دباء وعلماء االأ ال�س������عراء واالأ

مثل������ة لهوؤالء عبد اهلل بن املعتز، فقد كان  االأ

كثري ال�س������ماع، غزير الرواي������ة، يلقى العلماء 

خباريني، ويق�سد ف�سحاء  من النحويني واالإ

عراب وياأخذ عنه������م، ولكنه كان مع ذلك  االأ

)7(
مهتما بنقد املحدثني/.

اغتنى ال������رتاث العربي باألوان متعدد من 

النقد مما جعلها تقف كاأ�سا�س ملناهج نقدية 

معا�رصة عديدة. 

لق������د ازدهرت احلركة النقدية على قدر 
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حوارات ون�سو�س، مي�سيل فوكو، جاك دريدا، ترجمة حممد ميالد، دار احلوار 2006   -1

ماريو بارغا�س يو�س�������ا -  ر�س������ائل اإىل روائي �ساب -  ترجمة �س������الح علماين – دار املدى للطباعة والن�رص -    -2

دم�سق2005. 

يتان 7-6. �سورة العلق-االآ  -3

ية 123. �سورة  طه -  االآ  -4

العمدة: 462/1.  -5

علم البديع والبالغة عند العرب: كرات�سكوف�سكي، اإعداد: حممد احلجريي.   -6

دبي عند العرب من الع�رص اجلاهلي اإىل القرن الرابع الهجري: طه اأحمد اإبراهيم – د.ط  تاري������خ النقد االأ  -7

)بريوت، دار احلكمة، د.ت(، �س112.

ظهار الوقائع  أملاني������ا من 1850  اإىل 1890، وهذا النق������د يتعر�س الإ ❁ ظه������رت املدر�س������ة الواقعية يف النقد يف ا

أو الرومان�سية. يف تلك ال�سنوات ظهرت  ال�سكلية وكذلك ال�سيكولوجية، وهي حركة م�ستقلة عن الفانتازيا، ا

أ�سهرها مثل الطبيعية مما جعلتها حقبة اأدبية مميزة. أدبية عديدة من ا مذاهب نقدية وا

دب خلف حدود بلد  دب املقارن هو درا�سة االأ دب املقارن قائاًل:  »االأ مريكي هرني رماك االأ ❁ ي�سف الناقد االأ

دب من جهة ومناط������ق اأخرى من املعرفة واالعتقاد من جهة اأخرى، وذلك  معني، ودرا�س������ة العالقات بني االأ

من مثل الفنون )كالر�سم والنحت والعمارة واملو�سيقى( والفل�سفة، والتاريخ، والعلوم االجتماعية )كال�سيا�سة 

أو اآداب  واالقت�ساد واالجتماع(، والعلوم والديانة، وغري ذلك. وباخت�سار هو مقارنة اأدب معني مع اأدب اآخر ا

أ�سا�سيني؛  دب املقارن توجهني ا ن�ساين«. ويعرف ميدان االأ دب مبناطق اأخرى من التعبري االإ اأخرى، ومقارنة االأ

مريكية، وكان بعد موؤمتر»�سابل هيل«  ول متثله تاريخيا املدر�سة الفرن�سية،اأما الثاين فهو اجتاه املدر�سة االأ االأ

الذي عقد �س������نة 1958،حيث قدم فيه روين ويلك نقدا حادا للمدر�س������ة الفرن�سية،راف�سا اإغراقها يف  تتبع 

حقائق التاأثري والتاأثر دون االهتمام بالن�س يف  حد ذاته«.

الهوام�ش واملراجع

دبية، ومن هنا  بداعية واالأ ازدهار احلركة االإ

ميكنن������ا اعتبار اأن العق������ود التي ازدهر فيها 

النقد ه������ي ذاتها العقود الت������ي ازدهر فيها 

دب.   االأ

اإ�ســــــاءات

¥µ
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متهيد

را�ش������ة اإىل تقدمي معرفة بدور ال�ش������فويَّة يف ن�ش�أة النَّظرية  تهدف هذه الدِّ

دبيَّة، ويف 
�هرة الأ وَّلً يف مفهوم الظَّ

أ أ�ش�ش������ه�، فتبحث ا دبيَّة العربيَّة وتبلور ا
الأ

�������س ومنظومة قيمه�  �شِّ
������عريَّة العربيَّة املوؤ �هرة ال�شِّ �������روط تكوُّن اأمنوذج الظَّ

�د  دبيَّة العربيَّة، وث�ني�ً يف درا�شة النُّقَّ
اجلم�ليَّة التي انطلقت منه� النَّظريَّة الأ

أثِّرة  دبيَّة التي مل تلبث اأن تطوَّرت، مت�
أ�ش�س النَّظريَّة الأ �هرة وبلورتهم ا لهذه الظَّ

ة. ب�لعوامل التَّ�ريخيَّة امل�شتجدَّ

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي لبناين. ❁❁

ò

ن  فوية وتكوُّ ال�شَّ

ة ة العربيَّ دبيَّ ظرية الأ النَّ

د. عبد املجيد زراقط

❁
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ي ة واملتلقِّ دبيَّ اهرة الأ يف مفهوم الظَّ

������ة يف العمليَّتني  دبيَّ
اه������رة الأ تتمثَّل الظَّ

تيتني: الآ

������اً، وهو  دبيَّ
أ ديب عم������ًا ا ينت������ج الأ  -1

د نوعه،  بناء لغ������وي يتميَّز بخ�ص������ائ�ص حتدِّ

ويف�صح/يك�ص������ف عن روؤية اإىل العامل متليها 

ن�صانيَّة. التَّجربة الإ

وير�ص������له اإىل متلقٍّ يك�صف، ا�صتناداً   -2

اإىل منظومة ترميز وقيم جماليَّة م�ص������ركة، 

وؤية التي تنطق بها خ�صائ�ص العمل  تلك الرُّ

دبيَّة. ويف هذه اخل�ص������ائ�ص، 
النَّوعيَّة، اأي الأ

ي  للة، يتمثَّل �رسُّ احتفاء املتلقِّ النَّاطق������ة بالدَّ

بهذا العمل، و�رسُّ فاعليَّة العمل.

دبيَّة، وفاق������اً لهذا 
اه������رة الأ ������ل الظَّ تتمثَّ

الفهم، يف عمليتي ك�ص������ف، تتمُّ اأولهما عند 

دي������ب، وثانيتهما  اإنتاج العم������ل، ويتولَّها الأ

ي، وبنجاح هاتني  عند اإباغه ويتولَّها املتلقِّ

دبي يف م�صتويات  ق العمُل الأ العمليتني يتحقَّ

������ي و�رسوط  ُكمه������ا طبيع������ة العمل واملتلقِّ ْ حتحَ

ي. التلقِّ

�سهام  ي دور اأ�سا�س يف الإ وبهذا يكون للمتلقِّ

�س وك�سف قيمه: بنًى وروؤًى. يف اإنتاج النَّ

آرم�ص������رونغ  دبي اإيفور ا يرى النَّاق������ُد الأ

�ص������ا�ص يف  ������ي الدور الأ نَّ للمتلقِّ
أ ريت�ص������اردز ا

أ�ص�������ص  ������ق اجلمايل، فيقول يف كتابه »ا التحقُّ

عل������م اجلمال«: »اإنَّ اجلمال لي�ص �ص������فة يف 

عمال الفنيَّة، بل هو اإح�سا�س  �سياء، اأو يف االأ االأ

ي�س������در عن جتربة �سعوريَّة ميرُّ بها امل�ساهد 

أو القارئ، فيتمُّ خاللها حتويل  أو امل�س������تمع ا ا

ح�س������ا�س اإىل �سفة يف  عن�رص من عنا�رص االإ

)1(
ال�سيء«.

ي ه������و الذي  واإن يك������ن اإح�س������ا�س املتلقِّ

دبي،  ي�س������في �س������فة اجلمال على العمل االأ

�س������ا�س يف اإجناز  ور االأ ي الدَّ م������ا يعطي املتلقِّ

ح�سا�س  ق اجلمايل للعمل، فاإنَّ هذا االإ التحقُّ

������عوريَّة لو  ما كان ليتكوَّن خالل التَّجربة ال�سُّ

�س������ا�س  ي، وهو العامل االأ مل يكن العمل املُتَلَقَّ

يف تكوُّن هذه التَّجربة، يتَّ�س������ف بخ�سائ�س 

نَّ هناك 
أ ح�س������ا�س. وهذا يعني ا تولِّد هذا االإ

جتربتني: اأوالهما جترب������ة اإنتاج عمل اأدبي 

– لغوي يتَّ�س������ف بخ�س������ائ�س نوعيَّة متيِّزه، 
، يك������وِّن خاللها العمل  وثانيتهما جتربة تلقٍّ

دبي املتَّ�سف بخ�سائ�سه النَّوعيَّة اإح�سا�ساً  االأ

باجلمال – املتعة اجلماليَّة يف ك�سب املعرفة. 

ي. والتَّجربة الثانية هي التي يقوم بها املتلقِّ

ي  �س������ا�س يت������والَّه املتلقِّ ور االأ ه������ذا ال������دَّ

دبي واإر�ساله. وميار�سه بعد اإنتاج العمل االأ

ة،  ي على هذه العمليَّ وال يقت����رص دور املتلقِّ

ة  اها اإىل ممار�سة دور اأ�سا�س يف عمليَّ ا يتعدَّ واإمنَّ

أ، قب������ل املبا�رصة  نت���اج نف�سه���ا. وه������ذه تبدا االإ

نت������اج؛ وذل������ك ب�س������عي املوهوب/م�رصوع  باالإ

نتاج ومنظومة  ديب اإىل امت������الك َملَكة االإ االأ
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نا  مي������ز والقي������م اجلماليَّة امل�س������رتكة/االأ الرتَّ

عل������ى الثَّق������ايف، من طريق معرف������ة الُّلغة  االأ

وامل������وروث الثَّقايف، فيكون م�س������تقباًل، يكوِّن 

ي املتمثُِّل بهذا املوروث ملََكتَه، فهنا ميثِّل  املتلقِّ

أثناء  ديب، يف ا ي دور املكوِّن. ثمَّ يعمد االأ املتلقِّ

نتاج وبعده، اإىل مراقبة اإنتاجه وجتويده،  االإ

ل له املدفوع مبتلقٍّ �سمني  وَّ
ي االأ فيكون املتلقِّ

اإىل التَّجويد، ميثِّل الوع������ي النَّقدي القائم. 

ور التجوي������دي اإىل َطْوَرْي  وي�س������تمرُّ هذا الدَّ

ديب  ي دائرة االأ ربة والعر�س عل������ى متلقِّ الدُّ

د،  ي هن������ا دور املجوِّ ������ة، فيمثِّل املتلقِّ اخلا�سَّ

ديب اإىل التَّجويد اأم  �سواء �س������منَياً بدفعه االأ

ظاهراً مبمار�س������ته ذلك عمليَّاً خالل طوري 

ربة والعر�س. التتلمذ المتالك الدُّ

يف  العرب���ي،  ع���ر  ال�سِّ تلق���ي  اأنَّ  عرفن���ا  واإذا 

ي كان  اأ�سي�س، كان �سفوّي���ًا، واأنَّ املتلقِّ مرحل���ة التَّ

ة على  فويَّ امل�ستم���ع فح�س���ب، اأدركن���ا تاأث���ري ال�سَّ

ل بن���اه وخ�سائ�سه.  ع���ر وت�سكُّ ���ة اإنتاج ال�سِّ عمليَّ

و�س������وف نتبنيَّ ذلك لدى حديثنا عن �رصوط 

عريَّة العربيَّة يف ما ياأتي: اهرة ال�سِّ تكوُّن الظَّ

ة  ة العربيَّ عريَّ اهرة ال�سِّ ن الظَّ �رصوط تكوُّ

ة ومنظومة قيمها اجلماليَّ

يف �س������وء ه������ذا الفهم، ميك������ن اأن نتبنيَّ 

دبيَّة 
اهرة االأ وط التي حتك������م تكوُّن الظَّ ال�رصُّ

������ة يف مرحلة التَّاأ�س������ي�س – وهي، يف  العربيَّ

بحثن������ا هذا، ظاه������رة �س������عريَّة - ومنظومة 

الً  وَّ
أ قيمه������ا اجلماليَّة. وهي �������رصوط تتعلَّق ا

ي. باملنتج وثانياً باملتلقِّ

ة ة اجلاهليَّ عريَّ جربة ال�سِّ التَّ

������حراء... متاه������ات ومهالك حتتوي  ال�سَّ

نتفاً من م�س������تلزمات احلياة، ي������دور حولها 

ن�س������ان واحليوان، وبني  �رصاع مري������ر بني االإ

ن�س������ان واأخي������ه، وكّل من يري������د البقاء...  االإ

ث عن العي�س يف  �س، وهو يتحدَّ ولن�سمع املتلمِّ

حراء: ال�سَّ

ق���ذف م�ستعم���ٍل  م���ن  ���ة  َميَّ دوَن  وك���م 

... العي����سُ ُت�ست���ودع  به���ا  ف���الٍة  وم���ن 

������حراء. ومل  اإنَّه������ا بع�ُس �رصوط حياة ال�سَّ

بيعة فح�س������ب، بل  اع مع قوى الطَّ يكن ال�رصِّ

كان له �سكل اآخر عربَّ عنه املهلهل بقوله:

ف���ا����س���ح���ُذوا ب�����ه  ن�����ث�����اأر  مل  ن���ح���ن  اإن 

������ا حل���������زِّ احل������ل������وقمِ ������س�����ف�����ارك�����م، م������نَّ

���ق���ي ت���تَّ �����اة ال  ال�����������سَّ ك�����ذب�����ح  ذب������ح������ًا 

ال������ع������روقمِ ����ْخ����بمِ  ب���������سَ اإالَّ  ذاب�����ح�����ه�����ا 

ومن يريد اأن يكون �ساًة!؟ ومل يكن الفار�س 

اجلاهلي هيِّناً يف �رصاعه، بل كان يقاتل:

ق����ت����اَل ام���������رىءمٍِ اآ�����س����ى اأخ�������اه ب��ن��ف�����س��ه

�����دمِ خم�����لِّ غ�������ري  امل������������رء  اأنَّ  وي�����ع�����ل�����م 

ب دائمة، �سنيع  هُّ
وكان على حالٍة من تاأ

عنرتة:

����س���اب���ح رح������ال������ة  ع����ل����ى  اأزال  ال  اإذ 

���م َن�������ْه�������د ت��������ع��������اوره ال������ك������م������اة، م���ك���لَّ
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أ�������رصت اإىل �������رصوط حي������اة  أك������ون ا ق������د ا

وط، دليلنا  ...، واإنَّها، اأي هذه ال�رصُّ اهليِّ اجلَّ

اهلي؛ فهو  ������اعر اجلَّ اإىل حتدي������د جتربة ال�سَّ

يات. يواجه،  اإن�سان يواجه عاملاً مليئاً بالتحدِّ

ر  ������داً مع قبيلت������ه، طبيعة قا�س������ية توفِّ متوحِّ

دنى للعي�س: بالكاد احلدَّ االأ

ط������اٍم اأم�������ي�������م،  وردُت،  ق������د  وم�����������اٍء 

ع����ل����ى اأرج��������ائ��������ه زج��������ل ال����ق����ط����اطمِ

ف������ب������تُّ اأن������ه������ن������ه ال�������������رصح������ان ع���ن���ه

ق�����اط�����ي ح�����������������ران  وارد  ك���������الن���������ا 

قوى،  ويواج������ه جمتمع������اً احلياة في������ه لالأ

������اة الت������ي تتقي ب�س������خب  واإالَّ فم�س������ري ال�سَّ

الع������روق باالنتظار. ولكي يبقى كان عليه اأن 

ي�ستمرَّ واقفاً �ساهراً �س������يفه م�رصجاً فر�سه. 

���ة اتخذت مظهرها  ة خا�سَّ ه���ا جترب���ة اإن�سانيَّ اإنَّ

���ة؛ اإذ كانت هذه  دب���ي يف الق�سي���دة اجلاهليَّ االأ

عبري، ويف  اعر اجلاهليِّ يف التَّ الق�سي���دة اأداة ال�سَّ

عري و�سفه،  ب���داع ال�سِّ االت�سال بالعامل، ويف االإ

وازن يف �رصاعه املرير. وو�سيلته للتَّ

اعر اجلاهليِّ بع�ٌس  نَّ جتربة ال�سَّ
ال ريب اأ

ن�س������انيَّة، واحلياة كلٌّ مرتابط.  من احلياة االإ

عبري   هذا، والبديه���ي اأي�سًا اأن يكون التَّ
ٌ
بديهي

كًا،  جرب���ة كالًّ مرتابط���ًا، واإن ب���دا مف���كَّ ع���ن التَّ

فطبيع������ة التَّجرب������ة تفر�س ما يبدو ت�س������تُّتاً 

وخروجاً عن الوحدة الع�سويَّة يف الق�سيدة 

اجلاهليَّة.

يار  حلة وال منا�س، وتُقفر الدِّ تُفر�س الرَّ

العامرة التي كانت موطن حياة وحب، وتعيد 

������اعر اإليها من جدي������د، فاإذا هي  يَّام ال�سَّ
االأ

! اإنَّها  ُّ
أثاٍف، ويبكي اجلاهلي اأطالل ور�سوم وا

، اإن  َّ
جتربة فريدة ه������ذه التي تُبكي اجلاهلي

أالَّ يتهالك... هو اإالَّ اإن�سان، ولكن كان عليه ا

���س��ي��ئ��ًا ق��د م�����س��ى ل�سبيله ف���دع ع��ن��ك 

ول���ك���ن ع���ل���ى م����ا غ���ال���ك ال����ي����وم اق��ب��ل

موقف اإن�س������اين م������ن ناحي������ة، ومتجاوز 

لل�سعف يف �س������بيل البقاء من ناحية اأخرى، 

نَّ 
أ ولع������لَّ ه������ذا �س������لب املوق������ف. �س������حيح ا

فوها  املتاأخرين ا�س������تهلكوا هذه املطالع، ووظَّ

يف خدمة مواقف مغايرة، ولكنَّ هذا ال يعني 

نَّ جترب������ة اجلاهليِّ وتعب������ريه عنها مل يكونا 
اأ

اأ�سيلني عميقني.

اعر،  �س ال�سَّ ثمَّ �سارت االأطالل رمزاً ينفِّ

ا يح�سه من اأحزان  من خالل معاي�س������تها، عمَّ

واآالم. وعلى �س������وء ه������ذا الفهم، ميكن روؤية 

ن اأح�س������نوا  مات بع�������س املتاأخرين، ممَّ مقدِّ

مات يف اإطار جتربتهم  ا�س������تخدام هذه املقدِّ

ة... العامَّ

ائم �س������وب  حيل الدَّ لل مرتبط بالرَّ والطَّ

الغيث يف بيداء موح�س������ة خط������رة. وما كان 

حيل يتمَّ لوال النَّاقة القوية؛ فهي ال�سبيل  الرَّ

، بل اإىل احلياة. كان من ال�رصوري  اإىل الكالأ

������ة، واأن تك������ون عالقة  اأن تك������ون �س������لبة قويَّ

اجلاهليِّ معها حميمة.
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متثِّ������ل النَّاق������ة اإحدى و�س������ائل اجلاهلي 

أو اإنها بع�س ما يجعله واقعاً  لتحقي������ق ذاته، ا

قويَّاً. ومن هنا موقعها ودورها يف الق�سيدة 

اجلاهلية، وه������و الَّلهو بعنرتي�������س، كما يلهو 

بحور نواع������م يف املروط، وتكون هذه احلور 

اأطيب من اخلمرة:

وم����ا ق���ه���وٌة ���س��ه��ب��اء ك��امل�����س��ك ري��ح��ه��ا

ُت����َع����لُّ ع���ل���ى ال���ن���اج���ود ط�������ورًا وت���ن���زح

اإذا ج��ئ��ت ط���ارق���ًا ف��ي��ه��ا  م���ن  ب��اأط��ي��ب 

���ل���ي���ل، ب����ل ُف����وه����ا األ�������ُذ واأن�������س���ُح م����ن الَّ

������ه التعامل مع الوجود بو�س������فه وحدًة  اإنَّ

د  �سياء تتحدَّ ������اعر، وعالقته باالأ حمورها ال�سَّ

م������ن حيث جدواه������ا له ولبقائ������ه واقفاً غري 

أة و�س������يلة، كاخلمرة،  منح������ن. يري������د امل������را

كالنَّاقة...

ولكنَّ خيبته ال ت�سل به اإىل درجة التهالك، 

موع، ولكنَّها  ا و�سل اإىل درجة الدُّ فحزنه رمبَّ

������افية امل�س������اعدة على التَّجاوز.  موع ال�سَّ الدُّ

ح�سا�سه ب�رصورة متا�سكه  أو الإ دراكه ا وهذا، الإ

من اأجل اإكمال م�سريته:

���س و���س��ُل��ه - ف��اق��ط��ع ل��ب��ان��ة م���ن ت��ع��رَّ

اُم������ه������ا ������ة �������رصَّ وخل���������ري وا��������س�������ل خ������لَّ

����س���غ���ف���ت ب��ه ��������ا ق������د  - وي����ئ���������س����ت ممَّ

ك����ال����ي����ا�����س ي���������س����ل����ي����ك  وال  م�����ن�����ه�����ا 

أنَّها يف  اإنَّها عاطفة �سادقة اإن�سانيَّة، اإالَّ ا

خدمة احلياة، �س������اأنها �س������اأن حالة اجلاهلي 

عند وقوفه على االأطالل.

اع، كانت  ، اأو و�سائله يف ال�رصِّ اأ�سياء اجلاهليِّ

���ق  جم���ال فخ���ره، اإ�ساف���ة اإىل اأم���ور اأخ���رى تتعلَّ

رب. بال�سجاعة والكرم وال�سَّ

ا كان يف  حاً كاذباً، واإمنَّ والفخر ما كان تبجُّ

دة؛ فعندما  �سلب التَّجربة يوؤدِّي وظيفة حمدَّ

ا يفعل هذا  ل عنرتة بعبلة، ثمَّ يفخر، اإمنَّ يتغزَّ

من اأجل اإ�س������عارها ببطولته وطماأنتها. وقد 

الحظ د. �س������كري في�سل عالقة فخر عنرتة 

أن�س������ده  بغزله حني قال: »... فالفخر الذي ا

عن������رتة مل يكن بعيداً ع������ن روح الغزل بل كان 

������اعر يريد  منه منبعه وم�س������دره... كان ال�سَّ

)2(
ل�ساحبته اأن تطمئن اإليه...«.

، ب�س������كل ع������ام، كان 
ُّ
������اعر اجلاهلي وال�سَّ

روف،  يفخر يف ظ������روف مماثلة له������ذه الظُّ

أنَّه كان يفخر يف ظروف يكون الفخر  اأعني ا

د القبيلة ويقنعها  فيها الزماً. فالفخ������ر يوحِّ

ائمة، ويبقيها  ته������ا ويهيِّئها للمعرك������ة الدَّ بقوَّ

أُهبة اال�ستعداد. فاجلاهلي كان بحاجة  على ا

ن تعلم القبائل  ن يُرَهب ويُخاف، وبحاجة الأ الأ

ن يعتقد  خرى مدى قوته، بل اإنَّه بحاجة الأ االأ

أولي�ست  ن يبثه يف قبيلته. ا هذا �سخ�سيَّاً، والأ

حياته حرباً دائمة!؟ ومل ن�ستكرث عليه الفخر 

أيامنا!؟ وال ن�ستكرثه على اإذاعات ا

���ي بالهج���اء، اأمل يك���ن  مِّ والهج���اء، اأو م���ا �سُ

������اعر  م فيه ال�سَّ اع!؟ يتهكَّ وجهًا من وجوه ال�رصِّ

على خ�س������ومه؛ وي�س������خر منهم، مثبطاً من 
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عزائمهم، م�سعفاً فيهم الثِّقة بالنَّف�س.وهل 

يَّام يفع������ل غري ما تفعله 
������اعر يف تلك االأ ال�سَّ

ذاعات والتَّلفزة وال�سحف  نباء واالإ وكاالت االأ

اع���ر، و�سيلة  ������ام!؟ واجلاهل���يُّ ال�سَّ يَّ
يف هذه االأ

اإعالم ع����رصه الوحي���دة، كان يخو����س احلرب 

عرب �سكل فني جميل.

�س���كل  تفر����س  مل  ���ة  اجلاهليَّ فاحلي���اة 

ب���ل  فح�س���ب،  كًا  مف���كَّ يب���دو  ال���ذي  الق�سي���دة 

ظرة  عبري اأي�س���ًا. وبه���ذه النَّ فر�س���ت اأ�سل���وب التَّ

اعر اجلاهليِّ على و�سف  ميكن روؤية تركيز ال�سَّ

اقة  ة للمراأة، وعلى �سفات النَّ املحا�سن اخلارجيَّ

ويفخ���ر  يتباه���ى  ���ه  اإنَّ ي���ف...  وال�سَّ واحل�س���ان 

ة، بل  �سياء اجلميل���ة والقويَّ مبلكيت���ه له���ذه االأ

���ن وقوف���ه  مِّ ���ة الت���ي توؤ ف���ات املثاليَّ وله���ذه ال�سِّ

ه���ا ق�ساياه التي جتعل���ه فار�سًا  وا�ستم���راره... اإنَّ

يقاوم الَفْقد/الفناء وينت�رص.

اع���ر  ال�سَّ جترب���ة  جوه���ر  ���ل  يتمثَّ وهك���ذا، 

مقاوم���ة  يف  راأين���ا،  كم���ا  ���ة،  احلياتيَّ اجلاهل���ي 

الَفْقد/الفن���اء، والبقاء فار�س���ًا منت�رصًا، ولكن، 

دًا بالَفْق���د والفن���اء ب�سبب  ���ه مه���دَّ كان ه���ذا كلُّ

���ة واحل���روب. وم���ن هن���ا كان ال ب���دَّ م���ن  فويَّ ال�سَّ

مقاوم���ة ه���ذا الفْقد/الفن���اء باإب���داع �س���كل من 

ع���ر يت�سف مبزاي���ا تتيح له البق���اء. وهكذا  ال�سِّ

جرب���ة الفري���دة يف �س���كل م���ن  ل���ت ه���ذه التَّ متثَّ

اللة،  عر فريد اأي�س���ًا، ينه�س باأداء هذه الدَّ ال�سِّ

نا كالًّ متكاماًل  كل وامل�سمون ليكوِّ فيتعا�سد ال�سَّ

�سا�س/اجلذر يف الع�رص  د فيه الق�سية االأ تتج�سَّ

ة. فوي، وهي البقاء والفاعليَّ اهلي/ ال�سَّ اجلَّ

ة فويَّ ي ال�سَّ جتربة التلقِّ

������عر �س������فويَّة  ي هذا ال�سِّ كانت جتربة تلقِّ

������اعر اأن يبدع،  ط������ال اأمدها. فكان على ال�سَّ

عر يبقى وال يفنى،  كما قلنا، �س������كاًل من ال�سِّ

اعر  ن ال�سَّ مهم������ا مرَّ به من اأحداث، وق���د متكَّ

اجلاهل���ي، بع���د جت���ارب كث���رية، من اإب���داع هذا 

يف  ���ة  فويَّ ال�سَّ ل���ت  مثَّ ال���ذي  الفري���د  ���كل  ال�سَّ

نه. �سا�س يف تكوُّ حراء العامل االأ ال�سَّ

���كل،  ال�سَّ ه���ذا  يف  الق�سي���دة،  �سي���اق  ينم���و 

د  كِّ ناظمًا خمتل���ف العنا�رص لينطق بداللٍة توؤ

د بالفن���اء، كما  ���ة انت�س���ار الفار����س امله���دَّ حتميَّ

اهلي، اإذ  راأين���ا لدى عر�سنا جتربة الفار�س اجلَّ

تك���ون خمتل���ف اأ�سياء العامل، مب���ا يف ذلك املراأة 

واخلمرة، و�سائل هذا االنت�سار. وينتظم البناء 

ق هذا الهدف،  كًا يف نظام يحقِّ الذي يبدو مفكَّ

وه���و مقاوم���ة الفن���اء، واحلر����س عل���ى البق���اء 

واخللود. وهذا ما �سوف نو�سحه يف ماياأتي:

������عري من  اإنَّ م������ا يتَّ�س������ف به البيت ال�سِّ

غبة يف اإنتاج  ا�ستقالٍل واإيجاز ال يعود اإىل الرَّ

عراء  حليٍة م�ستقلَّة، كما �سار يفعل بع�س ال�سُّ

ا اإىل اإرادة  التَّابعني يف الع�سور التَّالية، واإمنَّ

نَّ طبيع������ة املجتمع 
أ مقاوم������ة الفناء، ذل������ك ا

اكرة و�سيلة  فويَّة كانت جتعل الذَّ اجلاهليِّ ال�سَّ

اعر اجلاهليِّ  ن�رص ونقل وحفظ، فكان على ال�سَّ
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عر يقاوم الَفْقد والفناء،  اأن يبتكر �سكاًل من ال�سِّ

واة عل���ى احلف���ظ والرواي���ة  د ليقب���ل ال���رُّ فج���وَّ

ل وحداٍت  ����رص، واأوجز لي�سهل احلفظ، و�سكَّ والنَّ

ل ليبقى  ميك���ن اأن يكون لكلٍّ منها معن���ى م�ستقِّ

���د منه.  م���ن اإنتاج���ه �س���يء ذو معن���ى َمْهم���ا ُفقمِ

ي دالل���ة، ولو كان بيتاً  دِّ وهك���ذا يبقى �سع���ٌر يوؤ

أو �سطر بيت. واحداً ا

نة مرميَّة على  ى »حجارةٌ ملوَّ اإنَّ ما يُ�س������مَّ

ب�ساط... ومزيَّنة ب�س������ور ح�سيَّة«، كما يقول 

اد، لي�������س كذل������ك اإالَّ للمتوقِّف  بع�������س النقَّ

نَّ الق�س������يدة 
، وذلك الأ عند املظهر اخلارجيِّ

اجلالهليَّة تنطق، اإن اأح�سنت قراءتها، بروؤية 

������اعر اجلاهليِّ الفري������دة اإىل عامله. وهي  ال�سَّ

ده،  روؤي���ة حتد����س بالال�سع���ور اجلمع���يِّ وجت�سِّ

د بالفناء. ة انت�سار الفار�س املهدَّ وهو حتميَّ

اإنَّه������ا متلك معرفة حد�س������يَّة )ولي�س من 

قيق  ������عر بو�سفه العلم الدَّ دون داللة فهم ال�سِّ

م������ور، عند الع������رب( تتغلغل يف  بجواه������ر االأ

أو  ������دها م�سهداً ا بيعة، فرت�س������د ما يج�سِّ الطَّ

������ة تنطق بروؤية  حركة... وتر�س������مه بلغٍة فنيَّ

ائي. ذلك العارف الرَّ

وقد بنيَّ غري باحٍث هذه احلقيقة. ومن 

هوؤالء الباحثني، على �س������بيل املثال فح�سب، 

 ، د. م�سطفى نا�سف. فهذا الباحث ال ي�سكُّ

نَّ 
أ أ ق�س������يدة امرئ القي�س، »يف ا بعد اأن يقرا

نَّ جهد فر�س 
أ ل املوقف ي�ستطيع اأن يرى ا مِّ

متاأ

نزال  أ�سبه باجلهد الذي يُبَْذل الإ امرئ القي�س ا

نَّ عنا�رص الق�سيدة 
أ مطر خ�س������ب«، ويبنيِّ ا

ف يف  حداث، توظَّ جميعها، مبا يف ذل������ك االأ

اللة، ويت�س������اءل  نظام عالقاٍت يوؤدِّي هذه الدَّ

بيات م�س������تقلَّة  أ االأ : »ما معنى اأن نقرا من ثمَّ

)3(
ون�سفها بالرتاكم؟«.

م د. عبد القادر الق������ط اأمنوذجاً  ويق������دِّ

������د ما نذه������ب اإليه، وهو ق�س������يدة عبدة  يوؤكِّ

بي������ب، ومطلعها: »ه������ل حبل خولة  اب������ن الطَّ

بعد الهجر مو�سول...؟« فهو ينتهي، بعد اأن 

نَّ جميع وحداتها 
أ يدر�س هذه الق�سيدة، اإىل ا

ا  ن�سان، فكاأمنَّ تنتظم لتوؤدِّي فكرة انت�سار االإ

ثور الوح�س الذي يخرج من املعركة منت�رصاً، 

وق������د تدىلَّ ل�س������انه الهثاً م������ن اأعقابها، هو 

رم���ٌز ح���يٌّ النت�س���ار رغب���ة البق���اء عل���ى الفناء 

واملوت...«.)4(

������عر اجلاهلي، من  وميكن القول: اإنَّ ال�سِّ

ى الوظيفة التي  دَّ
أ خالل اأمنوذجه الفري������د، ا

ن�س������انيَّة، فالفنُّ  يها الفنُّ يف فجر االإ كان يوؤدِّ

يف ه���ذه املرحل���ة، كان، كما يوؤكِّد الفيل�س������وف 

1762(، يف  مل������اين بومغارت������ن )1714 –  االأ

كتابه: �رصورة الفن، »�سالحًا �سحرّيًا من اأجل 

البقاء«.

ة منظومة القيم اجلماليَّ

������عري الفريد،  منوذج ال�سِّ متيَّز ه������ذا االأ

������عريَّة العربيَّة  ال������ذي ميثِّ������ل الظاه������رة ال�سِّ
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فويَّة، بخ�س������ائ�س �سعريَّة متثِّل منظومة  ال�سَّ

ها: قيم جماليَّة، اأهمُّ

���ل وح���دة  ع���ري ليمثِّ 1- �س���وغ البي���ت ال�سِّ

مكتمل���ة املبن���ى واملعن���ى، فتك������ون ل������ه داللته 

أو اإن  اكرة، ا لة اإن بقي وحي������داً يف الذَّ امل�س������تقِّ

بقي �س������طر منه، ويكون ل������ه موقعه يف بناء 

الق�س������يدة ليوؤدِّي منه دوراً ينتظم يف �سياق 

نت������اج الفاعليَّة اجلماليَّة  نظ������ام العالقات الإ

ثنا عنها قبل قليل. الليَّة التي حتدَّ الدَّ

م�ست���وى  اإىل  ي�س���ل  ال���ذي  جوي���د  التَّ  -2

ي، وهو امل�ستمع هنا،  جمايل يفر����س على املتلقِّ

اوي  �سغ���اء، وعل���ى الرَّ االنتب���اه واالهتم���ام واالإ

عر �سريورة كانت  �رص، ما يتيح لل�سِّ احلفظ والنَّ

عر  هميَّة مبكان كبري، نظراً ملا كان لل�سِّ من االأ

 عن البيان 
ٌّ
من دور يف ذل������ك املجتمع، وغني

التَّذكري بحوليات زهري بن اأبي �سلمى.

يج���از والتكثي���ف لي�سه���ل احلف���ظ  االإ  -3

اكرة بالكثري من الكالم،  لقي، فال تثَقل الذَّ والتَّ

أي�ساً. امع بذلك ا وال يُجهد فهم ال�سَّ

�سف بجر�س  لغوي املتَّ 4- اختي���ار املعجم الُّ

ق���وي ونغ���م جمي���ل، وذل������ك بغية �س������دِّ انتباه 

مع،  ة ال�سَّ عر بحا�سَّ ى ال�سِّ امل�س������تمع الذي يتلقَّ

�سغاء اإىل الق�سيدة بكاملها. ودفعه اإىل االإ

هل، البعيد  5- اعتماد تركي���ب العبارة ال�سَّ

ع������ن التعقي������د و»املعاظلة«، كم������ا كان يقال 

يَّام، بغية ت�س������هيل عمليَّة التَّلقيِّ 
يف تل������ك االأ

معيَّة، وفهم اخلطاب. ال�سَّ

6- احلر����س عل���ى و�س���وح املعنى، لي�س������هل 

معي والفهم اأي�ساً. ي ال�سَّ التلقِّ

ادف، وذل������ك بغية  ك���رار وال���رتَّ 7- وف���رة التِّ

تثبي������ت املعنى يف ذهن امل�س������تمع، اإذ اإنَّه قد 

ة واحد ومل يَُعد. ين�سى اإن ُذكر ملرَّ

ة، املدركة  ة احل�سيَّ عريَّ ور ال�سِّ 8- وف���رة ال�سُّ

كرث �س������هولة  دراك احل�س������ي االأ بو�س������اطة االإ

ا تر�سم امل�ساهد اأمام امل�ستمع  وب�ساطة، فكاأمنَّ

ر�سماً ملمو�ساً، فيتبيَّنها من دون عناء.

���ة ب���ني ميزت���ني:  عريَّ ���ور ال�سِّ 9- جم���ع ال�سُّ

اأوالهم���ا اإ�ساب���ة الو�س���ف واإجادت���ه وثانيتهما 

قرب املاأخذ و�سهولته.

ن�س���ان  ���ن الق�سي���دة جترب���ة االإ ت�سمُّ  -10

اجلاهل���ي الكامل���ة، النَّاطقة بروؤيته اإىل عامله، 

������عر العربي مبراحل من التطوُّر  وقد مرَّ ال�سِّ

اأف�س������ت اإىل اإن�س������اء الق�س������يدة، فمن رجز 

ع  تلقائي، وليد مناخ انفعايل، اإىل قري�س يقطَّ

عل������ى مهل، اإىل ق�س������يد يُْق�َس������د اإىل اإحكام 

بنائه، ليمثِّل جترب������ة العي�س كاملة، ولينطق 

بروؤيتها اإىل العامل.

و�سف حما�سن اأ�سي���اء عامله واملبالغة   -11

�سي���اء،  االأ ه���ذه  مبلكيت���ه  ليتباه���ى  ذل���ك،  يف 

 وقوي.
ٌّ
أنَّه غني خرين با وي�سعر نف�سه واالآ

���ل  متثِّ بو�سفه���ا  ���ة،  لليَّ بالطَّ الب���دء   -12

اعر يبالغ يف  �سا�س، فكان ال�سَّ جتربة العي�س االأ

أنَّه كان يبكي وي�ستبكي  جتويدها؛ و�س������حيح ا
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������ه كان يبقى واقف������اً، ف�رصعان ما  فيها، لكنَّ

بيعة،  ن�سان والوح�س والطَّ يرحل وي�سارع االإ

لليَّة  وينت�رص، وي�س������ل اإىل حبيبته، فهذه الطَّ

ي������ه عي�س جتربة  ������اعر وملتلقِّ كانت تتيح لل�سَّ

االنت�س������ار. من هنا كانت اأهميتها واحلر�س 

على البدء بها.

ي القادر...:  فهام ال�رصيع... واملتلقِّ 13- االإ

������ة عند الع������رب، كما قلنا،  دبيَّ
اه������رة االأ الظَّ

������ماع واحلف������ظ  �س������فويَّة تعتم������د عل������ى ال�سَّ

لهما  وَّ
أ ز احلاجة اإىل اأمرين: ا واية، ما عزَّ والرِّ

ي  يع الوا�س������ح، وثانيهما املتلقِّ فه������ام ال�رصَّ االإ

القادر على الفهم ال�رصيع الوا�س������ح، ومتييز 

عر اجليِّد؛ ما متثَّل، كما ذكرنا، خ�سائ�س  ال�سِّ

ياً ميتلك منظومة  �سعريَّة/قيماً جماليَّة ومتلقِّ

������ة التي يرى الق�س������يدة من  القي������م اجلماليَّ

ل يف الوقت نف�سه القارئ  خاللها، والتي ت�سكِّ

������اعر، فيعم������ل على اأن  ������مني لدى ال�سَّ ال�سِّ

تت�سف ق�سيدته بها.

ة دبيَّ ظرية االأ ن النَّ دبي وتكوُّ قد االأ النَّ

اد العرب بدرا�س������ة هذه  وقد اهت������مَّ النُّقَّ

نَّ العلم 
������اً، وذلك الأ اه������رة اهتماماً خا�سَّ الظَّ

أبو هالل الع�سكري  الذي يدر�سها، كما يقول ا

)ت. 359 ه�.(، »به يعرف اإعجاز كتاب اهلل، 

م لذلك على �س������ائر العلوم بعد توحيد  ويقدَّ

)5(
اهلل تعاىل«.

������ة، يف النَّقد  دبيَّ
اه������رة االأ ������ل الظَّ وتتمثَّ

ثنا  العرب������ي القدمي، يف العمليَّتني الَّلتني حتدَّ

نتاج:  عنهما قب������ل قليل: اأوالهم������ا عمليَّة االإ

الك�س������ف ع������ن املعن������ى اخلفي ال������ذي توؤتيه 

������ة، وثانيتهما عمليَّة  ديب احلياتيَّ جترب������ة االأ

امع اإىل حقيقة  ي ال�سَّ ي: اإف�س������اء املتلقِّ التَّلقِّ

ذلك الك�س������ف، وهذا ما ين�������سُّ عليه عمرو 

احظ )ت. 255 ه�������.(، فيقول  بن بح������ر اجلَّ

ث������اً عن البيان الذي »�س������ِمْعَت اهلل عزَّ  متحدِّ

وجل ميدحه ويحثُّ عليه، بذلك نطق القراآن 

اللة  الكرمي، وبذل������ك تفاخرت العرب«: »الدَّ

اه���رة على املعنى اخلفي هو البيان...«. ثمَّ  الظَّ

ي�سي���ف: »والبي���ان ا�سم جامع ل���كلِّ �سيء ك�سف 

مري  ل���ه قن���اع املعن���ى، وهت���ك احلج���ب دون ال�سَّ

ام���ع اإىل حقيقت���ه، ويهج������م  حت���ى يف�س���ي ال�سَّ

على حم�سوله كائناً ما كان ذلك البيان، ومن 

)6(
ليل...«. اأي جن�س كان ذلك الدَّ

فالبيان الذي ميدح������ه اهلل ويتفاخر به 

دب������ي بطرفيه:  الع������رب هو غاي������ة العمل االأ

������امع، يعني ك�س���ف قن���اع املعنى  القائ������ل وال�سَّ

امع يف�سي اإىل حقيقته. اخلفي، وجعل ال�سَّ

فهام  مر على الفهم واالإ واإن يكن مدار االأ

احظ:  مر الثاين هو الهدف. يقول اجلَّ فاإنَّ االأ

م���ر والغاي���ة الت���ي اإليه���ا يج���ري  نَّ م���دار االأ »الأ

فهام. فباأيِّ  ���ا هي الفهم واالإ امع اإمنَّ القائل وال�سَّ

فهام واأو�سحت عن املعنى فذاك  �س���يٍء بلغت االإ

هو البيان يف ذلك املو�سع«.)7(
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احظ عن عمليتي الك�س������ف:  ث اجلَّ يتحدَّ

ي  ديب للمعنى اخلفي واإف�ساء املتلقِّ ك�سف االأ

وىل، يف مو�سع اآخر،  ي العمليَّة االأ اإليه، وي�سمِّ

نَّ 
أ البي������ان والعمليَّة الثانية التبي������ني، ويرى ا

ق  ������امع �رصيكان يف ف�س������ل حتقُّ القائل وال�سَّ

قت �رصوط ذلك فيهما كان  الغاي������ة، واإن حتقَّ

مر  احظ: »مدار االأ مر اأحمد، يق������ول اجلَّ االأ

على البي������ان والتَّبيني وعلى الفهم والتفهيم، 

أنَّه  وكلَّما كان الل�س������ان اأبني كان اأحمد، كما ا

أ�س������دَّ ا�س������تبانة كان اأحمد،  كلَّما كان القلب ا

������م عنك �رصي������كان يف  واملفه������م ل������ك واملتفهِّ

)8(
الف�سل«.

������امع  ز عل������ى �رصاك������ة القائل وال�سَّ ويركِّ

فريوي ه������ذا القول وي�ستح�س������نه: »كفى من 

������امع من �س������وء  أالَّ يوؤتى ال�سَّ ح������ظِّ البالغة ا

اإفهام النَّاطق وال يوؤتى النَّاطق من �سوء فهم 

اهرة �رصيكني،  . واإن يكن طرفا الظَّ
)9(

امع« ال�سَّ

أالَّ يوؤتى  ق الهدف، وينبغ������ي ا يف ف�س������ل حتقُّ

خ������ر، فاإنَّ املنتج/ أداء االآ اأحدهما من �س������وء ا

أو يبلغ/ املفهم/البيان هو نف�سه من يو�سل، ا

أنَّه مل ي�س������تخدم التبنيُّ  التبيني، ونالحظ هنا ا

أنَّه ال يلغي دور  ������امع، غري ا وفيه دور اأكرب لل�سَّ

خري، فكما ي�سرتط يف ل�سان القائل/ هذا االأ

امع/ أداته اأن يكون اأبني ي�سرتط يف قلب ال�سَّ ا

�سا�س  أ�سدَّ ا�ستبانة، فالهدف االأ أداته اأن يكون ا ا

ي  كم������ا قلنا هو البيان: وهذا ما يعطي املتلقِّ

دبيَّة ميكن تبيُّنه 
اهرة االأ دوراً متميِّزاً يف الظَّ

يف ما ياأتي:

اه���رة  الظَّ حم���ور  ي/امل�ستم���ع  املتلقِّ

ة دبيَّ االأ

ي  ي، واملق�س������ود به هنا املتلقِّ ميثِّل املتلقِّ

دبيَّة؛ 
اهرة االأ امل�ستمع يف املجال�س، حمور الظَّ

اه������رة  وذل������ك يع������ود اإىل طبيع������ة ه������ذه الظَّ

ثنا  ووظيفتها يف البن������اء املجتمعي وقد حتدَّ

ان بن ثابت: عن ذلك قبل قليل. يقول ح�سَّ

���ع���ر ل������بُّ امل�������رء ي��ع��ر���س��ه ����������ا ال�������سِّ واإمنَّ

ُح��ُم��ق��ا واإن  َك��ْي�����س��ًا  اإن  امل��ج��ال�����س  ع��ل��ى 

ق���ائ���ل���ه اأن����������ت  ب�����ي�����ٍت  اأ������س�����ع�����ر  واإنَّ 

اأن�����س��دت��ه، ���س��دق��ا)10( اإذا  ب��ي��ت ي��ق��ال، 

ا هو خال�سة  عر اإمنَّ نَّ ال�سِّ
أ ان يرى ا فح�سَّ

فهم املرء العقلي– الوجداين للعامل، يعر�س������ه 

ي، املتمثِّل  على املجال�س، اأي ير�سله اإىل املتلقِّ

ب�»املجال�س«، اإن َكيْ�سا واإن حمقا، ال فرق يف 

������عر  ي اأن يعطي هذا ال�سِّ ذلك، ويعود للمتلقِّ

أ�س������عر بيت، اإن انتزع هذا  عرّية: ا �سفته ال�سِّ

أنَّه �سادق، اأي مقنع  منه ا�س������تجابة مبا�رصة با

�س������عريَّاً، �س������واء يف ذلك الكي�������س اأو احلمق، 

املفاج���ئ  االكت�س���اف  اإىل  ���ان ينظ���ر هن���ا  فح�سَّ

عر  ي، بع���د اأن يبعث فيه ال�سِّ ال���ذي يعلنه املتلقِّ

افعة اإىل قول احلكم. ح�سا�س بالبهجة الدَّ االإ

ث القا�س������ي علي ب������ن عبد العزيز  وحتدَّ

اجلرجاين )ت. 392 ه�������.(، يف ما بعد، عن 
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عر  رب الذي يولِّده ال�سِّ ح�س������ا�س/الطَّ هذا االإ

ي������د، فيكون مقيا�س������اً للحك������م بجودته،  اجلَّ

فقال:

ل كيف جتد نف�س������ك عند اإن�ساده  مَّ
»ثمَّ تاأ

د ما يتداخلك من االرتياح  ������عر(، وتفقَّ )ال�سِّ

رب اإذا �سمعته«. ويقول  وي�س������تخفُّك من الطَّ

يف مو�س������ع اآخر: »ثمَّ اأح�س�س������ت يف نف�س������ك 

أنَّه انفرد  ة، ووجدت طربة تعلم لها ا عنده هزَّ

بف�س������يلة مل ين������ازع فيها«، وي�ست�س������هد بقول 

اعر: ال�سَّ

�سماعه ع��ن��د  ي��ه��ززك  مل  ��ع��ر  ال�����سِّ اإذا 

ف��ل��ي�����س خ��ل��ي��ق��ًا اأن ي��ق��ال ل���ه ���س��ع��ر)11(

اقد،  ة، من منظور ه���ذا النَّ عريَّ ���ل ال�سِّ تتمثَّ

اأو الف�سيل���ة الت���ي ال ين���ازع فيها، كم���ا راأينا، يف 

ي،  اعر للمتلقِّ عر على اإبالغ فه���م ال�سَّ ق���درة ال�سِّ

اإىل  ، ارتياح���ًا وطرب���ًا، م���ا يدفع���ه  وه���و يهت���زُّ

فه���ام املمتع هو جوهر  الق���ول: �سدقا. وهذا االإ

ة يف اأ�سا�س ن�ساأتها، كما  ة العربيَّ دبيَّ ة االأ ظريَّ النَّ

ت لن���ا اآنفًا، وكم���ا فهمناها م���ن م�سطلحي  تب���دَّ

البي���ان والتبيني، وكم���ا نفهمها م���ن م�سطلحي 

بانة  الف�ساح���ة والبالغ���ة، فالف�ساحة ه���ي االإ

ظه���ار ل���ه، والبالغة ه���ي اإبالغ  ع���ن املعن���ى واالإ

أبو هالل الع�سكري )ت.  بانة، ويقول ا هذه االإ

������دد: »البالغة من  395 ه�������.(، يف هذا ال�سَّ

قولهم بلغت الغاي������ة اإذا انتهيت اإليها، ومبلغ 

ال�س������يء منتهاه، واملبالغة يف ال�سيء االنتهاء 

ها تنهي  نَّ ت البالغة بالغة الأ اإىل غايته، ف�سميَّ

امع فيفهمه«.)12( املعنى اإىل قلب ال�سَّ

������ز ه������ذه النَّظرية على ثالث������ة اأمور:  تركِّ

له������ا، بي������ان القائل للمعنى اخلف������ي، اإبانة  وَّ
أ ا

املعنى اخلفي واإظه������اره، وثانيها، اإبالغ هذا 

������امع، وح�س������ن اإفهام������ه اإيَّاه،  املعنى اإىل ال�سَّ

ة  ي = هزَّ وثالثها، بعث اإح�س������ا�س عن������د املتلقِّ

رب... يدفعه اإىل النُّطق ب�سدق  االرتياح والطَّ

هذا البيان، �س������واء اأكان كي�س������اً اأم حمقاً يف 

الواقع، فالواقع البياين هو املبلغ، فالفاعليَّة 

جماليَّة.

م������ر كثري،  وال������كالم، يف تقري������ر هذا االأ

نقتط������ف من������ه على �س������بيل املث������ال، ما يفي 

باحلاجة: قال عبد احلميد الكاتب: البالغة 

فهام م������ن اأقرب وجوه  تقرير املعن������ى يف االأ

الكالم. وجاء يف البي������ان والتبيني: البالغة 

اإفهام������ك العرب احلاجة عل������ى جمرى كالم 

الف�س������حاء. وج������اء يف كتاب ال�س������ناعتني: 

������امع  البالغ������ة كل ما تبلغ به املعنى قلب ال�سَّ

نه يف نف�سك مع �سورة  نه يف نف�سه كتمكُّ فتمكِّ

مقبول������ة ومعر�س ح�س������ن، وجاء يف مو�س������ع 

ة«. وق������ال ابن املعتز:  آخ������ر: »... بعبارة نريِّ ا

البالغ���ة ه���ي البل���وغ اإىل املعن���ى ومل يطل �سفر 

ة على  ال���كالم، وجاء يف العمدة: البالغة القوَّ

البيان مع ح�سن النِّظام، اأو هي اإبالغ املتكلِّم 

مع هو  ������امع. فال�سَّ حاجته بح�س������ن اإفهام ال�سَّ
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املحور، ولذلك كان »اأح�س������ن الو�سف ما نعت 

مع، وكان  به ال�سيء حتى يكاد ميثله عيناً لل�سَّ

)13(
آة لوجدان م�ستقبله«. دب مرا االأ

فهام املمتع ي/االإ لقِّ �رصوط التَّ

دبيَّة عند العرب، 
اهرة االأ ي، يف الظَّ التلقِّ

������ة تلٍق متميِّزة،  اإن�س������اد واإلقاء، اأي اإنَّه عمليَّ

مر  ������عر واإلقاء الق�س������يدة وال�سَّ فاإن�س������اد ال�سَّ

أداء، اأي اإنَّه ي�س������يف  حادي������ث، هو قول/ا باالأ

آخ������ر اإىل جماز ال������كالم بلغة النَّقد  عن�رصاً ا

أو انزياحه بلغ������ة النَّقد احلديث،  العرب������ي، ا

أو اختالفه، بو�س������فه كالماً، ع������ن الُّلغة اإن  ا

ا�ستخدمنا م�س������طلح �سو�سري: الُّلغة/الكالم. 

ف���كلُّ اأداء يف مق���ام ه���و جترب���ة اإب���الغ حتكمها 

ام���ع. ومن هنا اهتمام  ����رصوط، وحموره���ا ال�سَّ

������اد بهذه التَّجرب������ة و�رصوطها،  دباء والنقَّ االأ

ثوا عنها بو�سفها حالة ذات م�ستويات،  فتحدَّ

اأرقاه������ا كما يقول البح������رتي )ت. 384 ه�.( 

ي������ب املتنبِّي )ت. 303 – 354 ه�.(  أبو الطِّ وا

على التَّوايل:

ب���ه���ا، ����م����ع م���ع���ق���ود  �����ه�����ا، وال���������سَّ - ك�����اأنَّ

���ه وج�������ه احل����ب����ي����ب ب�������دا ل����ع����ني حم���بِّ

ال��ق��ول ق��ب��ل نباته ج���ال  ال���رِّ - ق��ط��ف 

را)14( وق���ط���ف���ت اأن�������ت ال����ق����ول مل����ا ن����������وَّ

ث  وبغية بلوغ القول هذا امل�س������توى حتدَّ

اد عن �رصوط ينبغي اأن تتوافر  دب������اء والنقَّ االأ

������ي، منها كما جاء  يف املق������ام – جتربة التلقِّ

يف �س������حيفة ب�رص بن املعتمر )ت. 210 ه�.(، 

اأن يع������رف املتكلِّم اأقدار املعاين ويوازن بينها 

وبني اأقدار امل�ستمعني وبني اأقدار احلاالت، 

واأن يكون املعن������ى ظاهراً مك�س������وفاً وقريباً 

ة  ة اإن كنت للخا�سَّ ا عند اخلا�سَّ معروفاً »اإمَّ

ة  ������ة اإن كنت للعامَّ ا عند العامَّ ق�س������دت، واإمَّ

واب واإحراز  ف على ال�سَّ اأردت، فمدار ال�رصَّ

املنفعة م������ع موافقة احلال، وم������ا يجب لكلِّ 

������ام وهو من  مقام م������ن مق������ال«، والبليغ التَّ

 .
)15(

������ة ة معاين اخلا�سَّ ا�س������تطاع اإفهام العامَّ

أ�سار اإىل هذا  وكان عبد احلميد الكاتب قد ا

خري فقال: »البالغة هي ما ر�سيته  املعنى االأ

)16(
ة«. ة وفهمته العامَّ اخلا�سَّ

د غري ناقد م������ا ذهب اإليه ب�رص،  أكَّ وق������د ا

ا  احظ عمَّ ث اجلَّ ������لوا يف ذلك، فتح������دَّ وف�سّ

ينبغ������ي اأن يتَّ�س������ف به الق������ول ليحدث تلك 

ثنا عنها م������ن قبل.  اال�س������تجابة الت������ي حتدَّ

دة التي  م يف حديثه �س���ورة احلياة املتجدِّ يقدِّ

���ة اخل�سب،  ل���ة يف عمليَّ دب، واملتمثِّ ي�سنعه���ا االأ

فيقول: »فاإذا كان املعنى �رصيفاً والَّلفظ بليغاً، 

بع، بعيداً عن اال�س������تكراه،  كان �س������حيح الطَّ

بة  )...( �س������نع يف القلب �سنع الغيث يف الرتُّ

)17(
الكرمية«.

ه���و  ���ة،  العمليَّ ه���ذه  ���ق  واملقيا����س، يف حتقُّ

ا  احظ: احلدُّ يف ذل���ك اإمنَّ ام���ع، يق������ول اجلَّ ال�سَّ

يك���ون على قدر امل�ستم���ع، فاملفرو�س اأن تراعى 
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لها قدرته عل���ى الفهم، اأو م�ستواه،  قدرات���ه، واأوَّ

احظ: »كما ال ينبغ������ي اأن يكون  فيق������ول اجلَّ

الَّلفظ عاميَّاً وال �س������اقطاً �سوقّياً، فكذلك ال 

ينبغي اأن يكون وح�س������يَّاً اإالَّ اأن يكون املتكلِّم 

 من الكالم يفهمه 
َّ
به اأعرابيَّاً، فاإنَّ الوح�س������ي

 
ُّ
������وقي  من النَّا�������س، كما يفهم ال�سُّ

ُّ
الوح�س������ي

)18(
وقي«. رطانة ال�سُّ

يف اخلتام

���ة دور  فويَّ ل���ت ال�سَّ وهكذا، كم������ا يبدو، مثَّ

اجلاهل���يِّ  اع���ر  ال�سَّ اإب���داع  يف  �سا����س  االأ العام���ل 

���زت  من���وذج، الت���ي متيَّ ���ة االأ للق�سي���دة اجلاهليَّ

نها  ة، تبيَّ لت منظومة قيم جماليَّ بخ�سائ�س مثَّ

���ة  دبيَّ ���ة االأ ظريَّ اأ�س�س���ًا للنَّ ���اد، واتخذوه���ا  النقَّ

�س�س اأنَّ  ���ة، وقد اأ�سهم يف تر�سيخ ه���ذه االأ العربيَّ

اتخ���ذ  ق���ة  ة/املعلَّ اجلاهليَّ الق�سي���دة  اأمن���وذج 

ة  �سب���اب عديدة، منها: تاأ�سي�س العلوم العربيَّ الأ

مث���ااًل  والتعلي���م...،  الرتبي���ة  يف  وا�ستخدام���ه 

���ة يف ق�سائد املديح والهجاء،  يحتذى، وبخا�سَّ

عر، وبل���وروا خ�سائ�سه،  ���اد هذا ال�سِّ فدر�س النقَّ

���ة،  ���ة العربيَّ دبيَّ ���ة االأ ظريَّ وجعلوه���ا اأ�س�س���ًا للنَّ

اد العرب الكبار،  ث عنها معظ���م النقَّ التي حتدَّ

عم���ود  نظري���ة  يف  املرزوق���ي  تالي���ًا،  وبلوره���ا، 

عر املعروفة. ال�سِّ

دبي، ترجمة د.م�س������طفى بدوي، القاهرة: املوؤ�س�سة امل�رصية  آرم�س������رتونغ ريت�س������اردز، مبادئ النقد االأ اإيفور ا  -1

ة، �س 5. العامَّ

�سكري في�سل، تطوُّر الغزل، دم�سق: جامعة دم�سق، ط. 1، 1959، �س. 4.  -2

ندل�س، 98/1، �س 26، وما بعدها. عر اجلاهلي، بريوت: دار االأ د. م�سطفى نا�سيف، قراءة ثانية يف ال�سِّ  -3

موي، بريوت، 1976، �س. 53. �سالمي واالأ عر االإ د. عبد القادر القط، يف ال�سِّ  -4

عر، �سيدا، بريوت: املكتبة الع�رصيَّة، حتقيق حممد علي  أبو هالل الع�سكري، كتاب ال�سناعتني: الكتابة وال�سِّ ا  -5

أبو الف�سل اإبراهيم، 1406 ه�.، 1986 م.، �س1. البجاوي وحممد ا

اجلاحظ، البيان والتبيان، بريوت: ال�رصكة اللبنانية للكتاب، 54/1.  -6

نف�سه، 54/1 و55.  -7

نف�سه، 11/1.  -8

نف�س������ه، حتقيق عبد ال�س������الم هارون، 87/1، ابن ر�س������يق القريواين، العمدة، ب������ريوت: دار اجليل، 246/1،   -9

داب وثمر اللباب، ب������ريوت: دار اجليل، ط. 4،  أبو ا�س������حق، اإبراهيم بن علي احل�������رصي القريواين، زهر االآ ا

.159/1

ندل�س، 1978، �س348، الكيْ�س: الفطنة. 10- �رصح ديوان ح�سان بن ثابت، بريوت: دار االأ

الهوام�ش
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�س27 و188.

12- كتاب ال�سناعتني، م. �س.، �س6.
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15- راجع: البيان والتبيني، م. �س.، 86/1 و87. العمدة، م. �س.، 213/1.
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�ص������هد عل������م الل�ص������انيات طف������رات هائلة يف الن�ص������ف الثاين م������ن القرن 

وروبية، وخا�ص������ة عرب  الع�رشي������ن، انعك�ص������ت تطويراً متجدداً ملعظم اللغات الأ

حرى اإعادة تاأ�ص������ي�س النحو يف كل منها ليواكب  أو بالأ اإعادة هيكلة قواعدها، ا

أو ان�ص������اخ عن الرتاث. لقد بات النحو يف  �ص������ول ا اإيقاع الع�رش، دون تنكر لاأ

جل تلك اللغات يعتمد اأكرث على مفاهيم معا�رشة فر�ص������ت نف�صها على �صائر 

العلوم، اإن�ص������انية كانت اأم مادية، مثل مفهوم النم������ط والنموذج والبنية. وقد 

اأديب وناقد ودبلوما�سي �سابق. ❁❁

ò

ت�صويب التعامل

 مع ذاتنا اللغوية وبها!

د. خري الدين عبد الرحمن

❁
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راأى املرحوم د.حممد عابد اجلابري يف هذا 

أننا »نحن يف الع������امل العربي مازلنا  ال�س������ياق ا

�س������ح نحن  يف موؤخ������ر القافل������ة/ اأو على الأ

. كما �سّدد كثري من 
)1(

واقفون اإزاءها نتفرج«

املفكرين واملتخ�س�سني على احلاجة امللحة 

لتطوير النحو العربي، بل تثويره، وال�ستفادة 

يف هذا من اأف�س������ل معطيات واإجنازات علم 

الل�سانيات. اإذ ل يعقل اأن يتجمد علم النحو 

العرب������ي عن������د اإبداعات ل نقلل من �س������اأنها 

للخليل والك�س������ائي و�س������يبويه و�سواهم، ول 

أنها زخرت بتعقيدات  نغفل يف الوقت نف�سه ا

فر�س������تها ظ������روف ذل������ك الزم������ان. ويذكر 

اجلابري باأن »ال�س������كوى م������ن مبالغة النحاة 

يف التعقي������د والتع�س������ف يف التعليل والتنظري 

دب  �سكوى قدمية. وقد احتفظت لنا كتب الأ

بنوادر تعرب عن ت�سايق وا�ستغراب اأهل اللغة 

أولئك الذين كانوا يتكلمونها  العربية، اأعني ا

بال�سليقة، من تع�سف النحاة يف التنظري لكالم 

العرب ومناق�س������اتهم لرتاكيبه وعباراته. وما 

ع������راب جلماعة من النحاة  خماطبة اأحد الأ

�سمع مناق�س������تهم، قائال: )اإنكم تتكلمون يف 

كالمنا بكالم لي�س من كالمنا( اإل واحدا من 

أنه كان هناك وعي  املوؤ�رشات التي تدل على ا

مبكر، بابتعاد النحاة عن املعقول. فقد وقف 

و�سط  خف�س الأ عرابي على حلقة الأ ذلك الأ

-�س������عيد بن م�س������عدة- وقال قول������ه هذا، ثم 

أن�سد: ا

م�������اذا ل���ق���ي���ت م����ن امل�������س���ت���ع���رب���ني وم���ن

ابتدعوا ال��ذي  ه��ذا  نحوهم  تاأ�سي�س 

ل��ه��ا ي����ك����ون  ف���ي���م���ا  ق���اف���ي���ة  ق���ل���ت  اإن 

�سنعوا وم���ا  ق��ا���س��وا  م��ا  ي��خ��ال��ف  معنى 

قالوا: حلنت، وهذا احلرف منخف�س،

ي��رت��ف��ع ل���ي�������س  وه�������ذا  ن�������س���ب،  وذاك 

وح���ر����س���وا ب���ني ع��ب��د اهلل واج���ت���ه���دوا،

وب�����ني زي�����د ف���ط���ال ال���������رصب وال���وج���ع

ب��ه��ا ت�������س���ب  ال  ب������اأر�������س  ن���������س����اأت  اإين 

ن����ار امل���ج���و����س، وال ت��ب��ن��ى ب��ه��ا ال��ب��ي��ع

�ساحتها واخل���ن���زي���ر  ال���ق���رد  ي��ط��اأ  وال 

ل��ك��ن ب��ه��ا ال��ع��ني وال����ذي����ال وال�������س���دع ❁

م����ا ك����ل ق�����ويل م����ع����روف ل���ك���م ف���خ���ذوا

ف��دع��وا)2( تعرفون  ال  وم��ا  تعرفون،  ما 

... انتقلت عدوى الثورة على النحاة اإىل 

ندل�س������ي  علم������اء كبار من اأمثال ابن حزم االأ

الذي وجه نقداً الذعاً لتاأويالت وتف�س������ريات 

النحاة، خا�سة منها ما يتعلق مبا �سموه بالعلل 

أبو حممد بن حزم عن  )العلل النحوية(. قال ا

أنها كلها فا�س������دة ال يرجع منها  ه������ذه العلل ا

�س������يء اإىل احلقيقة البت������ة(... دعا ابن حزم 

اإىل االكتفاء يف النحو مبا هو �رصوري ملعرفة 

قواعد اللغ������ة العربية وترك تعليالت النحاة 

جانب������ا. يقول: )واأما التعم������ق يف علم النحو 

فف�س������ول ال منفعة بها، بل هي م�س������غلة عن 

هم، واإمنا  وجب واالأ وكد، ومقطعة دون االأ االأ
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أكاذيب... وياأتي ابن م�س������اء القرطبي،  هي ا

بع������د اأكرث من قرن ليوؤلف كتابا بعنوان )الرد 

على النحاة( كرر فيه دعوة ابن حزم باأ�سلوب 

هادئ فنادى باإلغاء نظرية العامل يف النحو 

وما تقوم علي������ه من تعليل وقيا�س، واالكتفاء 

بتقرير القواع������د، كتقرير اأن الفاعل مرفوع 

دون البحث عمن فعل الفعل وال عن ال�سبب 

الذي من اأجله كان الرفع ال الن�سب«.

وائل ف�س������لهم. ولن  لن نبخ�س النحاة االأ

ننزل������ق اإىل موقع الذين هجوهم وهاجموهم 

واأغرقوه������م بال�س������تائم يف زمانه������م، كذاك 

العربي اإذ ارجتل ق�سيدة لدى �سماعه حواراً 

ب�ساأن نحو �س������يبويه والك�س������ائي والروؤا�سي، 

هجا فيها النحاة وازدراهم، وقال مثاًل:

ال�����ذي ت��ذك��رون��ه ا�����س����ي  ال����روؤ ف��م��ن ذا 

���س��ال��ح يف ك�����س��ائ��ه؟ ال��ك�����س��ائ��ي  وم���ن ذا 

با�سمه ال���ده���ر  اأ���س��م��ع  ال  ث��ال��ث  وم����ن 

م�����ه ����س���ي���ب���وائ���ه؟ ي�������س���م���ون���ه م�����ن ل�����وؤ

ف��ك��ي��ف ي��ح��ي��ل ال���ق���ول م���ن ك����ان اأه��ل��ه

وي��ه��دي ل��ه م��ن لي�س م��ن اأول��ي��ائ��ه؟)3(

 ل�س������نا يف وارد التقليل من �ساأن ما اأغنى 

وائل لغتن������ا العربية، مبن فيهم  به النحاة االأ

�س������يبويه الذي ع�س������ق اللغة العربية، والذي 

ن�سجت على يديه خا�سة املدر�سة الب�رصية 

وائل، ممن  يف النحو، و�س������واه من النح������اة االأ

اعتم������دوا جمموعة من املعاي������ري واملقايي�س، 

بعدم������ا حاولوا ا�س������تقراء اللغ������ة العربية يف 

م�س������ادرها الطبيعي������ة: الق������راآن، واحلديث 

النبوي، وال�س������عر، والنرث. ح������اول د.عفيف 

دم�س������قية ح�رص تلك املنطلقات التاأ�سي�س������ية 

)مواطنه������ا  العربي:الف�س������احة  النح������و  يف 

داء اللغ������وي،  ومقايي�س������ها(، وم�س������تويات االأ

آنية وموق������ف النحاة منها،  والق������راءات القرا

وال�س������واهد ال�س������عرية، واحلدي������ث النب������وي 

ومنهجية البحث: تطبيق اأكرث مناهج العلوم 

)4(
املختلفة على النحو.

لكنن������ا يف الوق������ت ال������ذي نح������رتم جهد 

القدامى يف النحو خا�سة، و�سائر علوم اللغة 

و�سواها من علوم، ال جند للتواين عن متابعته 

وتطويره وت�سويبه وتي�سريه ونق�س بع�سه اأي 

عذر. كما ال جند �سبياًل ملحاكاة ابن جني -

أنتج- عندما �سدد على  مع تقديرنا لكثري مما ا

اأن اللغة م�ستقة من الفعل لغا، يلغو اإذا تكلم، 

أو م������ن لغى يلغي -بك�رص الغني يف املا�س������ي  ا

وفتحها يف امل�سارع- اإذا لهج. اأما ت�رصيفها 

ومعرف������ة حروفها، فاإنها فعلة من لغوت، اأي 

تكلمت مبا ال يعتد به؛ واأ�سلها لغوة...وقيل 

فيها لغى يلغي اإذا هذى، وم�سدره اللغا. 

ك���ظ���م ح�����ج�����ي�����ج  اأ����������������������رصاب  ورب 

ع����������ن ال�������ل�������غ�������ا ورف�����������������ث ال�����ت�����ك�����ل�����م

ن�س������جل هنا البن جني يف الوقت نف�سه، 

أنه قد حاول على ا�ستحياء وتردد، متقلقال  ا
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وب�سعوبة، اخلروج من اأ�رص القيود ال�سارمة 

واملعقدة التي و�س������عها من �س������بقه من نحاة، 

فقال مثال يف القيا�س على الف�س������احة:»فاإن 

ورد عن بع�سهم �س������يء يدفعه كالم العرب، 

أب������اه القيا�س على كالمها، فاإنه ال يقنع يف  ويا

قبوله اأن ت�س������معه من الواحد وال من العدة 

القليل������ة، اإال اأن يكرث من ينطق به منهم. فاإن 

أنه مع هذا �س������عيف الوجه يف  كرث قائلوه اإال ا

القيا�س، فاإن ذلك جم������ازه وجهان: اأحدهما 

اأن يك������ون من نطق به مل يحكم قيا�س������ه على 

آبائهم؛ واإم������ا اأن تكون اأنت ق�رصت عن  لغة ا

ا�س������تدراك وجه �س������حته. وال اأدفع اأي�سا مع 

هذا اأن ي�سمع الف�س������يح لغة غريه مما لي�س 

ف�سيحا، وقد طالت عليه وكرث لها ا�ستماعه 

ف�رصت يف كالمه، ثم ت�سمعها اأنت منه، وقد 

قويت عندك يف كل �س������يء من كالمه غريها 

ف�ساحته، في�ستهويك ذلك اإىل اأن تقبلها منه، 

 )5(
على ف�ساد اأ�سلها الذي و�سل اإليه منه«.

لق������د اأخذ النح������و العربي مثال �س������ورة 

)منطق اللغة( بدل كونه جمرد قواعد لها،كما 

أبيات  قال ال�سريايف -النحوي �ساحب )�رصح ا

�س������يبويه(- يف مناظرته امل�س������هورة مع متى 

املنطقي اإذ قال: »النحو منطق، ولكنه م�سلوخ 

من العربي������ة، واملنطق نح������و، ولكنه مفهوم 

�سكاليات والتعقيدات ال تنتهي يف  باللغة«. االإ

أب�سطها على �سبيل  هذا ال�س������دد، ولعل من ا

املثال قائمة طويلة من ال�سيغ، فيها احل�سو 

وفيها نادر اال�س������تعمال جداً، وفيها املهزوز 

و�س������عه، اأوردها �سيبويه لدى الكالم على ما 

يقدم فيه امل�ستثنى، رداً اأو مكرراً، كقول )ما 

أباك اأحد(، اختار منها د.دم�س������قية  فيها اإال ا

)6(
13�سيغة..

اإنها تعقي������دات ال يقبلها ع�رصنا الذي مل 

يع������د ع�رص �رصعة فقط، ب������ل ع�رص حتطيم 

الزم������ن وف������رط ال�رصع������ة املقرون������ة بدق������ة 

الفمتوثانية Femtosecond )الفمتو جزء 

م������ن مليون بليون جزء م������ن الثانية، اأي جزء 

واحد من واحد اأمامه خم�سة ع�رص �سفراً من 

الثانية!(❁❁. قالت العاملة �س������وزان غرينفيلد 

أث������ري الطاغي  مث������اًل يف هذا ال�س������اأن اإن التا

لكرتوني������ة على لغ������ات التخاطب  للث������ورة االإ

املنطوق������ة واملكتوب������ة واملرئي������ة، الوا�س������حة 

واملرمزة، العادي������ة وال�رصية، يف تزايد. »لقد 

ظل������ت اأدمغتنا على حالها طوال ثالثني األف 

�سنة من دون تغيري، بالرغم من تزايد وتنوع 

أث������ريات عليها. لكننا اليوم نواجه اإمكانية  التا

التعدي������ل املبا�رص لعم������ل اأدمغتن������ا، وبالتايل 

 
)7(

عقولنا،دون ا�ستئذاننا..«.

أنه ميوت  رحم اهلل الك�س������ائي الذي قال ا

ويف نف�س������ه �س������يء من حتى، لك������ن ع�رصنا 

أو �س������به كلمة، اأو  اليحتمل اأن ت�س������غل كلمة، ا

حرف جر، حياة اإن�س������ان ع������ادي، فما بالك 

بدار�س مبدع؟
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لهذا اأكد املرحوم حممد عابد اجلابري، 

�ساأن كثري من املثقفني العرب، حاجة ملحة اإىل 

أو قل اإعادة تدوينه،  تب�س������يط النحو العربي، ا

يف عملية »يج������ب اأن تنطلق من التحرر من 

�س�������س غري اللغوية التي كان ي�س������در عنها  االأ

النحاة القدم������اء والتي كانت تنتمي اإىل علم 

غري علمه������م... اإنه نوع اآخر من امل�س������تعمل 

)8(
يجب اأن يهمل«.

أو الدار�س������ني من غري  ل������ن يفيد العامة، ا

غراق يف درا�سات متعمقة  املتخ�س�س������ني، االإ

و�ساملة للهجات العرب القدمية التي ال تزال 

م�س������تعملة على نطاق حم������دود هنا اأو هناك 

مثال. هناك حاجة اإىل اإملام يقت�سيه احتمال 

التعامل اليومي -اأو حتى جمرد تو�سيع مدى 

االطالع- ب�س������يء عن عنعنة متيم وك�سك�سة 

ربيعة وم�رص وعجعجة ق�س������اعة وك�سك�س������ة 

هوازن و�سن�سنة تغلب وحمري وفحفحة هذيل 

وومت اأهل اليمن وطمطمانية )عجمة( حمري، 

أو ما هو مماثل على  وا�ستنطاء*** �سواهم، ا

نطاق �س������يق يف بقاع عربية اأخرى. التو�سع 

هنا �س������اأن املتخ�س�س������ني بالتاأكيد، اأما ملء 

أو برامج  مناهج تعلي������م غري املتخ�س�س������ني ا

اإعالمية بتف�س������يالت هذه البقايا  و�س������ائل 

من لهجات دون هدف �س������وى ملء حيز من 

أو �سد فراغ ما، فاأقرب  أو الزمن ا ال�سفحات ا

اإىل العب������ث الذي يفرز م������ن ال�رصر ما يفوق 

النفع. كم هو �س������ائب هنا ما ن�س������ح به ابن 

ر�س������د يف كتابه )ف�س������ل املقال(: »اإذا اأردت 

اأن تخاطب النا�������س مبا ابتدعت فاجعل من 

اإبداعك اإ�سافة ملعارفهم ومالءمة لطباعهم 

وعقولهم«.

❁    ❁    ❁

 نتمعن فيم������ا كتبه ابن خلدون عما بات 

علما حديثا �سمي )�سو�سيولوجية اللغة(، وهو 

علم يدر�س ترابط اللغة وعالقاتها، حيث اأن 

اللغ������ة عموماً من منظ������ور جمتمعي ظاهرة 

أ�س������ا�س قوي  ول، وا اجتماعي������ة يف املق������ام االأ

لتبلور ال�س������عور اجلمعي والروابط اجلامعة 

م������ة. كان اب������ن خلدون رائد ه������ذا العلم،  لالأ

وال�س������باق اإىل ت�س������نيف اللغة وفق �سياقاتها 

اجلغرافية والتاريخية واالجتماعية، واللماح 

يف ربط اللغة ب�رصوط اجتماعية و�سيا�س������ية 

مة �س������احبة  وتاريخية، ومبدى ممار�س������ة االأ

أو التاأثري على  أو النفوذ ا تلك اللغة للهيمن������ة ا

اأمم اأخرى، �سواء بالفتح والغزو اعتماداً على 

أو بالتفوق يف عنا�رص ما  التفوق الع�س������كري، ا

بات يعرف بالقوة الناعمة، اأي عنا�رص القوة 

عالمية  االقت�سادية والتجارية والثقافية واالإ

الفك������ر  ت�س������كل  ال  فاللغ������ة  وال�سيا�س������ية. 

ب�س������ياغتها، بل هي ناقل للفكر الذي تفرزه 

ن�س������اين. كما  حقائق وتفاعالت االجتماع االإ
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اأن اللغة لي�س������ت قوية بذاتها، واإمنا ت�س������تمد 

مة التي تتحدثها. وهنا ال  قوتها من ق������وة االأ

نحت������اج اإىل كثري من التبي������ان لواقع التمزق 

والوه������ن وال������رتدي العرب������ي ال������ذي البد اأن 

ينعك�������س على لغتنا. وقد �رصح عامل االجتماع 

التون�س������ي حممود ال������ذوادي االغرتاب الذي 

طبع و�س������ع اللغة العربية يف جمتمعاتها على 

نحو متزايد منذ �س������تينيات القرن الع�رصين، 

و�س������مور العالقة الع�س������وية بني املجتمعات 

العربية ولغتها التي جرى اإق�ساوؤها يف اأكرث 

اأقطاره������ا عن دورها الكام������ل كلغة وطنية، 

 ،
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فتدهورت مكانة اللغة العربية الف�سحى

كما الحظ م������دى االخ������رتاق املتزايد الذي 

متار�س������ه لغات اأجنبية والعامية ال�س������وهاء.. 

انتهى احلال -كما اأورد الكاتب- اإىل انت�سار 

أ�ساتذة اجلامعات  اأمية جديدة لدى كثري من ا

العربية وطالبه������ا، مع تكاثر جامعيني عرب 

ال ي�ستطيعون الكتابة بالعربية، وال التحدث 

ال�س������ليم ال�سهل املت�سل�سل بالف�سحى، ناهيك 

عن جهل معيب بكثري من مفرداتها وتراكيبها 

وقواعدها ال�رصفية والنحوية، حتى الب�سيط 

منها. 

نذار  لقد تكثفت �رصخ������ات التحذير واالإ

رجاء العربية، بعدما بات وا�سحاً  من �ستى االأ

اأن الل�سان العربي اأ�سحى متخلفاً، يف انعكا�س 

طبيعي لنق�س املعرف������ة العلمية به، وتفاقم 

امل�سطلحات  وارتباكات  الل�س������انية،  الثنائية 

العربي������ة، وبوؤ�������س وتخلف النظ������م التعليمية 

والرتبوية ال�س������ائدة. ال �س������بيل اإىل اإخفاء ما 

ب�س������ار م������ن تخلف معريف  هو �س������اخ�س لالأ

واقت�س������ادي وتقني واجتماعي وح�ساري اأو 

أو املكابرة ب�ساأنه.  اإنكاره ا

ك������رر )هيدج������ر( اعتب������ار اأن اللغة هي 

كادميية  الوجود.واعترب جلربت كول، ع�سو االأ

الفرن�سية اأن »اللغة هي اجلن�سية نف�سها، هي 

الوطن حيا ومنظما يف ذات كل منا«، وحاجج 

�سبق ورئي�س  د.عثمان ال�سعدي وزير الرتبية االأ

اجلمعية اجلزائرية للدفاع عن اللغة العربية، 

الذي قاد -وهو الرببري بالت�سنيف العرقي 

ال�ساقط ال�س������ائع- معركة الت�سدي جلائحة 

هيمنة الفرنكفونية وال�س������عوبية اللغوية التي 

ت�ستهدف دحر التعريب يف اجلزائر، مذكراً 

باأن راهننا العربي لي�س اأقل تعر�ساً ملخاطر 

الغزو متعدد الو�س������ائل مم������ا واجهته فيتنام 

عندما خاطب رئي�س������ها الراحل هوت�سي منه 

�سعبه يف و�ساياه قائاًل: »حافظوا على �سفاء 

اللغة الفيتنامية كما حتافظون على �س������فاء 

عيونك������م. جتنبوا وبعناء اأن ت�س������تعملوا كلمة 

اأجنبية يف مكان باإمكانكم اأن ت�س������تعملوا فيه 

)10(
كلمة فيتنامية..«.

كما حذر وزير الرتبية والتعليم البحريني 

�س������بق، د.حممد علي فخرو، و�سواه مرارا  االأ
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من تفاقم �س������عف �س������ديد يف اللغة العربية، 

وعاء الثقافة العربية، لدى خريجي املدار�س 

واجلامعات يف بلدان اخلليج العربي، مثلما 

يحذر اأكرثنا من الظاهرة نف�س������ها يف مناطق 

عربي������ة اأخ������رى: »يعلم اجلميع ب������اأن الطلبة 

خريجي املدار�س يعانون من �سعف �سديد يف 

لغتهم العربية الف�سحى، �سواء على م�ستوى 

أو الكتابة. ولذلك يبتعد  أو القراءة ا التحدث ا

هوؤالء بعد تخرجهم عن التوا�سل مع م�سادر 

دبية والعلمية  الثقافة العربي������ة، الفكرية واالأ

الر�س������ينة، فهم ال ي�س������تطيعون قراءة وفهم 

أو ال�س������عر العربي اأو )حتى  الق������راآن الكرمي ا

الع�������رصي( من كتاب������ات موؤلفني م������ن اأمثال 

الكواكبي وطه ح�س������ني وجربان خليل جربان 

اأو حممد عابد اجلابري... على �سبيل املثال 

ال احل�رص، و�سيئا ف�س������يئا تقت�رص قراءاتهم 

على ال�س������حف )اإذا حدثت( واملجالت التي 

ت�س������تعمل اللغة املب�س������طة، والتي ال تربطهم 

بالنت������اج الفكري والعلم������ي العميق يف ثقافة 

اأمته������م. ومع الوقت يتخل������ى هوؤالء عن ذلك 

لتقت�رص قراءاتهم على ال�س������حف واملجالت 

جنبي������ة...اإن الثنائية الل�س������انية بالن�س������بة 
االأ

أو لغات  له������وؤالء الطلب������ة، اأي تعلمهم للغ������ة ا

م، بداأت متيل  اأجنبية اإ�س������افة اإىل لغتهم االأ

جنبية على  أك������رث فاأكرث ل�س������الح اللغ������ات االأ ا

ح�س������اب اللغة القومية. اإن متطلبات العوملة 

جنبية  االقت�س������ادية التي جعلت ال�رصكات االأ

�س������واق العربية، والتي  الدولية مهيمنة يف االأ

تتطل������ب اال�س������تعمال الكثيف للغ������ة اأجنبية، 

أنف�سهم باإعطاء  اأقنعت اأهايل الطلبة والطلبة ا

جنليزية وو�س������ع  اأف�س������لية لتعل������م اللغ������ة االإ

آخ������ر يف هام�س احلي������اة الرتبوية  كل �س������يء ا

أ امل�سكلة الكربى، ذلك اأن  والتعليمية. هنا تبدا

أداة للتفكري، والل�سان العربي مرتبط  العقل ا

داة  ب������ه كاأداة للتعبري، فاإذا �س������عفت هذه االأ

ومّت التفكري بلغة اأخرى، �س������قط الفرد حتت 

خرى، اأي حتت  هيمنة وقوة اأ�سحاب اللغة االأ

خرين. ومنذ زمن طويل  الهيمنة الثقافية لالآ

انتبه ابن خلدون لظاه������رة االرتباط القوي 

بني هيمنة اللغة والهيمنة ال�سيا�سية. فهيمنة 

أداة ات�سال  جنليزية لن تعني هيمنة ا اللغة االإ

حماي������دة، بل �س������تعني هيمنة تفك������ري وهوية 

�س������حاب تلك  ووالء عاطفي، ثم �سيا�س������ي، الأ

اللغة...اإن ثنائية اللغة العربية، الف�س������حى 

واللهجة املحكية لن تع�س������م هذا اجليل من 
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خطار...«. االأ

وهكذا، مل تكن حالة �س������اذة اأو عابرة اأن 

تظهر فتاة اإماراتية يف مطلع الع�رصينات من 

عمرها يف فيلم ت�س������جيلي عنوانه )اختالل( 

نكليزية التي مل تتحدث بلغة �سواها:  لتقول باالإ

 I feel أ�سعر بالقرف عندما اأحتدث بالعربية »ا

 .»disgusted when I talk Arabic
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قطار العربية  هذه ظاهرة تتنامى يف �سائر االأ

مال  نتيجة �سقوط القدوة واملثال، وانهيار االآ

هداف القومي������ة والقيم  والنكو�������س ع������ن االأ

أفع������ال خمتلفة،  اجلامعة، مم������ا يفرز ردود ا

منها اإ�س������قاط موقف احتجاجي �سد تدهور 

و�ساع ال�سيا�سية واملجتمعية واالقت�سادية  االأ

العربية الراهنة البائ�س������ة املهينة على اللغة، 

بل وعلى االنتماء والهوية، رف�سا ملا ا�ست�رصى 

من ا�س������تباحة غزاة ومغامري������ن وقوى كربى 

و�س������غرى واأدوات حملية للوط������ن العربي -

اأر�س������اً وب�رصاً وقيماً وتراثاً وحقوقاً وثروات 

وم�س������رياً. »احلقيق������ة اأن القرف غري متعلق 

باللغة وحدها، واإمنا بكل املكونات الثقافية 

التي يحملها ال�سخ�س- اللغة جزء ال ينف�سل 

عنه������ا؛ ال اأدري ما هي ال�س������يغة التي ينظر 

ن�سان لذاكرته اجلماعية وتراثه غري  فيها االإ

املادي، وهي عنا�رص ت�سكيل هويته، يف وقت 

ي�س������مئز فيه من لغته؟ يف حال������ة كهذه يبدو 

أننا ال نتحدث عن حاجز، بل  وا�س������حاً جداً ا

عن �س������د يزداد �سمكاً و�س������البة ي�رصب يف 
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عمق هويتنا، فهل بان اخلطر؟«.

ا�ستد قلق املفكرين العرب الذين يعتربون 

تطوير اللغة العربي������ة وتعزيز دورها حموراً 

جوهرياً يف م�رصوع النهو�س العربي ال�سامل، 

ع������ادة توحي������د ال�س������تات العربي  و�س������بياًل الإ

الذي يتفاق������م تفتيته وهدم مقومات انتمائه 

أداة  وجوهر ذاته احل�سارية، حيث اأن  اللغة ا

أو اإعادة بنائها. فاللغة  فعالة يف هدم الهوية ا

العربية تواجه حالي������اً حرباً �رصيحة لكونها 

لغة املع�سكر الذي ي�سكل العدو اجلديد الذي 

افتعلته نظرية �رصاع احل�س������ارات افتعاال. 

هذه احلرب هي امتداد مل�س������اريع �س������هدها 

القرنان التا�س������ع ع�رص والع�رصون على اأيدي 

كبار اخلرباء يف ع�رص الهيمنة اال�س������تعمارية 

الربيطانية والفرن�سية. و�سكلت القطيعة مع 

الرتاث مب������داأ من مب������ادئ احلداثة الفكرية 

ذات املنح������ى املع������ادي للغة العربي������ة، التي 

تع������اين حمالت تدعو اإىل هجرها، بل وحتى 

واأدها، ل�سالح لهجات حملية وعامية حمكية 

وا�س������تبدال حروفه������ا باحل������روف الالتينية، 

متكئني على ذرائع منها ما هو موؤ�س�������س على 

جمود القائمني عل������ى اأمر القواعد النحوية 

وال�رصفية والبالغية للغة العربية وت�رصنقهم 

�س������الف قب������ل اأكرث من  فيم������ا انتهى اإليه االأ

أل������ف عام، بحي������ث بات ملح������اً وحيوياً ك�رص  ا

اجلمود يف جمال تقعيد اللغة العربية لتي�سري 

تقدميه������ا اإىل عقول متعلميه������ا وقلوبهم يف 

اآن، ع������رب مزاوج������ة عراقة ال������رتاث بحيوية 

. لكن التطوي������ر ال يتم مبثل تلك 
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التط������ور

�سى التي نحت  الطريقة العقيمة واملثرية لالأ

بها جممع اللغ������ة العربية يف القاهرة مقاباًل 

لكلم������ة Sandwich، فج������اءت -بعد جهد 
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جهيد ومداوالت مطولة- ف�س������يحة ابتداع 

ت�سمية )ال�ساطر وامل�سطور والكامخ بينهما( 

الت������ي كانت كفيلة لوحده������ا بتنفري كثري من 

جيال العربية اجلدي������دة من لغتهم  أبن������اء االأ ا

م! انته������ت عملي������ة التطوي������ر نتيجة ذلك  االأ

اإىل االنتح������ار، وما كان لها اأن تاأمل ب�س������واه 

م������اآالً، دون اتهام لتاآمر خارجي، كما اعتدنا 

ا�ست�س������هال التن�سل من امل�سوؤولية باتهام اآخر 

ما. مل ي�س������تعمل اأحد تلك الت�س������مية الطويلة 

ال�س������اذجة �س������وى للتندر وال�س������خرية طبعاً، 

مر لغري اأهله،  وات�سح كم ا�ست�رصى تو�سيد االأ

وكم تنا�س������ل »الذين �سّل �س������عيهم يف احلياة 

أنهم يح�سنون �سنعاً«  الدنيا وهم يح�س������بون ا

يف �سائر املجاالت وامل�ستويات!.

م������ن ذرائ������ع املتنكرين لرتاثن������ا ولغتنا،ال 

ال�س������عوبيني فح�س������ب واإمنا املتن�س������لني من 

االنتم������اء اإىل اأمتنا، اّدع������اء اأن اللغة العربية 

عاجزة عن ا�س������تيعاب علوم الع�رص وتقانته، 

ترديد مزاعم مغر�سة مل�ست�رصقني م�سبوهي 

أو ادعاءات تقرير )دانلوب( �سنة  االرتباطات ا

1906 ع������ن التعليم يف م�رص، الذي �س������اغه 

حكام  واأ�سدره �س������دنة االحتالل الربيطاين الإ

هيمنته������م عرب فك ارتب������اط النخب امل�رصية 

ومن بعده������ا العامة باللغة العربية. لن نكرر 

الرد التقليدي على هوؤالء كاال�ست�س������هاد مبا 

أو نعيد ما  كتبه بع�س نزيهي امل�س������ت�رصقني، ا

أثبته د.ر�سدي را�سد مثاًل يف كتابه )مو�سوعة  ا

تاريخ العامل العربي( من اأن اللغة العربية لغة 

ريا�س������يات وفلك وفل�سفة وعلوم، اإىل جانب 

أنيق؛ اأو احلجة  كونها لغة �سعر وبالغة وبيان ا

نور اجلن������دي يف كتاب������ه )الثقافة  القوي������ة الأ

العربية( اإذ قارن بني اللغة الفرن�س������ية التي 

ت�س������م خم�س������اً وع�رصين األف كلم������ة، واللغة 

نكليزية التي ت�س������م مئة األف كلمة، باللغة  االإ

أربعمئة األف  العربية التي تتجاوز مواده������ا ا

كلمة تتفرع كل من معظمها باال�س������تقاق اإىل 

كلم������ات، تاأكي������دا ملرونة ال جت������ارى، وقدرة 

هائلة على ا�ستيعاب امل�س������تجدات والتناغم 

زمة كامن فينا  معها. واإمنا نوؤكد اأن جذر االأ

ما دمنا ال نح�س������ن املراجعة ال�سائبة والنقد 

الذاتي والعمل الدوؤوب يف االجتاه ال�س������ليم. 

كيف يجد اأحدنا بدعة ال�س������اطر وامل�سطور، 

املولود امل�س������خ الطرح الذي احتاجت والدته 

اإىل حوارات ونقا�س������ات واجتماعات مطولة 

وتعوي�س������ات �س������فر واإقام������ة باملقارن������ة مع 

اإ�رصار غزاة اغت�س������بوا وطناً و�رصقوا بالداً 

أنهارها وبحرها ومدنها  ب�س������هولها وجبالها وا

وقراها وتاريخها وتراثها، مل تلههم قدراتهم 

الع�س������كرية واملالية و�سبكتهم املتحكمة بكثري 

م������ن الدول واملوؤ�س�س������ات واملنظمات والتبني 

اال�س������تعماري لغزوته������م عن مغام������رة اإحياء 

لغتهم العربية املنقر�س������ة من������ذ قرون بعيدة 



ت�صويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها!

149 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

وتاأهيلها ال�س������تيعاب اآخر م�ستجدات العلوم 

والتقان������ة. فق������د ا�س������تنفر مئ������ات الباحثني 

والعلم������اء يف مكتب خا�س للرتجمة مّت ربطه 

آنذاك،  مبا�������رصة بديوان رئي�س������ة احلكوم������ة ا

غولدا مائري، يتوا�سل اجلامعات واملوؤ�س�سات 

املخت�سة موزعا كل كلمة جديدة اأو م�سطلح 

يجاد مرادف له باللغة العربية  م�س������تحدث الإ

خالل فرتة اأق�ساها �سهر، وما اإن يتم اعتماد 

امل������رادف العربي حتى يعممه ديوان رئا�س������ة 

احلكومة عل������ى كل الوزارات واملوؤ�س�س������ات، 

وعل������ى ال�س������بكة ال�س������هيونية املنت�رصة عرب 

القارات ال�س������تخدامه ون�������رصه والعمل على 

ت�رصيبه اإىل لغ������ات عاملية كمرادف ملا يقابله 

فيها. لعل هذه املقارنة تف�رص ما ا�ستكى منه 

احت������اد النا�رصين العرب ع������رب مقارنة اأخرى 

أ�س������هر املوؤلفني العرب ال يبيع  ج������اء فيها اأن ا

أربعة اآالف اأو خم�س������ة اآالف ن�سخة  اأكرث من ا

يف نطاق قرائي يزي������د على ربع مليار قارئ 

باللغ������ة العربية، بينما توزع �س������حيفة عربية 

مليون ن�س������خة من كل عدد ت�سدره يف نطاق 

قرائي ال يتجاوز خم�سة ماليني قارئ باللغة 

 )14(
العربية.

اإن الثقاف������ة العربي������ة، الوج������ه اجلمعي 

لل�سخ�س������ية العربية التي ه������ي بدورها وجه 

ن�سان  فردي للثقافة، وكالهما وجه لوجود االإ

العرب������ي، تتقلق������ل ما ب������ني طبيع������ة حركية 

لل�سخ�س������ية العربية تدفعها اإىل طموح يتوق 

ملمار�س������ة تفاع������ل اإيجابي ندي م������ع ثقافات 

الع�رص وتوجهاتها، وقيود مرتاكمة ت�س������دها 

بقوة للت�رصنق عند ما قد انتهى اإليه �س������لف 

اأجن������زوا ما بهر اأمم اأخ������رى قبل قرون: »اإن 

اللغة حتتف������ظ بالرتاث الثق������ايف جيال بعد 

ف������كار الب�رصية  جيل، وجتع������ل للمعارف واالأ

قيمها االجتماعية ب�سبب ا�ستخدام املجتمع 

للغة، للداللة على معارفه واأفكاره، وباعتبار 

أق������وى الو�س������ائل التعليمية، فهي  اللغ������ة من ا

ت�س������اعد الفرد على تكييف �سلوكه و�سبطه 

حتى ينا�س������ب هذا ال�س������لوك تقاليد املجتمع 

الذي يعي�س فيه«، وفق ما كتب الربوفي�س������ور 

. وحتى اإن كان������ت هذه الكلمات 
)15(

الب������ورت

أو تلك، معداتنا اليومية كما و�سفها  العربية ا

املب������دع اجلزائري مالك حداد، »لي�س������ت يف 

، فاإن 
)16(

م�س������توى اأفكارنا، ب������ل عواطفن������ا«

االنبهار بقي������م الغرب وجت�س������يداتها املادية 

ال يكفي منفردا الن������زالق كثري من املفكرين 

خر،  واملثقفني العرب اإىل حد التماهي مع االآ

متخلني عن خ�سو�س������ياتهم، ومتطلعني اإىل 

خر، ما  امل�س������تقبل وامل�سري من خالل ذلك االآ

مل يتزاوج هذا االنبه������ار االلتحاقي بانقطاع 

أو بال  اإرادي اأو ق�رصي ع������ن اجلذور، بوعي ا

وع������ي. تتجلى هنا اخلطورة املدمرة للجمود 

جداد،  والتحجر يف قوقعة ما قد انتهى اإليه االأ
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ا�ست�س������هاال ملا ه������و جاهز، وتل������ذذا بالدعة، 

بداع، تهيبا من  قدام واالإ وتهربا من مزالق االإ

مواكبة الع�رص. الفرق �س������ديد الو�سوح بني 

خر،  االن�س������الخ عن ال������ذات والتماهي مع االآ

ونقي�س������ه التقوقع على الذات يف اأ�رص ما قد 

توقف عنده تطورنا منذ قرون بعيدة بذريعة 

وائل ما تركوا لنا �س������يئا ن�سيفه! بل اإن  اأن االأ

أنن������ا قد »عجزنا عن  بع�س������نا قد راأى بحق ا

بداعية الكامنة يف تراثنا  تفجري ال�س������حنة االإ

ننا قد حرمناه حقه  �س������المي، الأ العربي واالإ

. قليلة هي 
)17(

خرين« يف احلوار مع تراث االآ

مل  بداع اجلاد الت������ي تغذي االأ وم�س������ات االإ

حب������اط يف حياتنا  وتقم������ع زح������ام عوامل االإ

العربية املعا�رصة املتخمة بالرتاجع والنكو�س 

واالنهيارات والهزائم، ولكنها توؤكد قوة اإرادة 

احلياة والنهو�س والتقدم فينا. فمهما ندرت 

حاالت جادة مثل حالة ال�س������اعر الفل�سطيني 

�ستاذ يف جامعة  عز الدين املنا�رصة مثاًل، االأ

ردن، الذي اأعلن يف �س������هر  فيالدلفي������ا يف االأ

ت�رصي������ن الث������اين 2007 تو�س������له اإىل خارطة 

ول اأبجدية يف العامل )اللغة الكنعانية  جديدة الأ

ملاين  ال�س������امية( تن�سف ت�سنيف امل�ست�رصق االأ

أ�س������ماه )اللغات ال�سامية(، حيث  �سلوت�رص ملا ا

ا�ستبدل املنا�رصة ا�س������تناداً اإىل اكت�سافه بعد 

تنقيب وجهد كبري م�سطلح )�سام( مب�سطلح 

آثار بعيدة  )�س������ام( بكل ما لهذا من نتائ������ج وا

املدى. توقف املنا�������رصة عند اإهمال جمهور 

امل�س������ت�رصقني اكت�س������اف امل�س������ت�رصق فيلندرز 

أ�س������ماه الكتاب������ات  ب������رتي �س������نة 1904 مل������ا ا

ال�س������ينائية الكنعانية، التي ت�س������مى كتابات 

وىل، وحدد  بجدية االأ فل�س������طني البدائية -االأ

املنا�������رصة تاريخها بالعام 3400 قبل امليالد، 

وهي اأبجدية تط������ورت الحقاً اإىل )الكنعانية 

الفل�س������طينية( وقد بلغت ذروة ن�س������جها يف 

الق������رن الثالث ع�رص قبل املي������الد متمثلة يف 

بجدي������ة الكنعانية- الفينيقي������ة يف لبنان  االأ

و�سورية. و�سع املنا�رصة ر�سماً بيانياً مف�ساًل 

خلارط������ة تط������ور اأول اأبجدي������ة يف التاري������خ 

ن�ساين، مبيناً اأزمنة خطوات ومراحل هذا  االإ

������ل املنا�رصة فيما تتبعه  التطور واأمكنته. ف�سّ

وت�س������قطه من عالقة كنعانية ع�سري وجنوب 

احلجاز باللغ������ة العربية اجلنوبية، ورّجح اأن 

اأ�س������ل اللغة العربية )ال�س������عر اجلاهلي ولغة 

القراآن الك������رمي( هو امت������زاج اللغة العربية 

اجلنوبية مع العربي������ة النبطية ومع موؤثرات 

آرامية. وم�سى املنا�رصة عرب بحثه وتق�سيه  ا

مازيغي������ة يف اأفريقية العربية  ليوؤك������د اأن االأ

لغة كنعاني������ة كانت موجودة قي������ل الكنعانية 

البوني������ة- القرطاجية. وقد �س������َمى البابلية 

أي�س������اً بالكنعاني������ة البابلي������ة )2000 ق. م(  ا

أل�سنة عدة  م�ستنداً اإىل معلومة تواترت على ا

علماء مفادها اأن اأ�رصة �سومابي التي حكمت 
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بابل منذ �س������نة 2300 قبل امليالد هي اأ�رصة 

كنعاني������ة، واأن حمورابي هو امللك ال�س������اد�س 

�رصة. وقد ا�ست�س������هد مبا جزم به  من هذه االأ

امل�س������ت�رصق sprenqlinq من اأن �س������انعي 

وىل الكنعانية هم من اأق�س������ى  بجدي������ة االأ االأ

. ت�ستحق مثل هذه 
)18(

ردن جنوب فل�سطني واالأ

النتيجة جلهد جاد اأن ت�سكل حافزاً ملراجعة 

ذاتية يقدم عليها القانعون مبا ح�سلوا عليه 

أو باأخرى- م������ن درجات علمية،  -بطريق������ة ا

دون اإ�سافة الحقة حت�سب لهم.

لن تزيل ب�سع حاالت جادة مفعول واقع 

مري�س من ظاهرة اعتمادنا الكبري على جهود 

غري عربية حتى للتعرف اإىل تراثنا العربي! 

كم هو موؤمل اأن ي�ستمر ما �سكونا منه طوياًل من 

كون معظم املتاح لنا من درا�سات لرتاثنا، قد 

جاء على اأيدي م�ست�رصقني ودار�سني اأجانب، 

آنية!  مبا فيه������ا العديد من الدرا�س������ات القرا

كذلك فاإن معظم ما نقوم برتجمته من كتب 

ودرا�سات اأجنبية -على �ساآلة ما نرتجم اإىل 

حد يثري اخلجل- هو مما يكتبه اأجانب عن 

تراثنا ومنه، وعن تاريخنا وثقافتنا وجمتمعنا 

خطاء واملثالب  وق�س������ايانا، وجلّه زاخ������ر باالأ

والت�س������ويه والعداء املنطلق من اأفكار م�سبقة 

متوارثة، بل ومن تعّمد �سوء النية والق�سد يف 

خر يف هذا  اأحيان كثرية. اإن كل ما ينجزه االآ

ال�سدد اإعالن �سارخ عن تق�سرينا وعجزنا 

أو تعاجزنا، وعندما يكون اأكرث القليل القليل  ا

ال������ذي نرتجمه هو ملو�س������وعات ع������ن تراثنا 

وتاريخنا وق�س������ايانا وراهن م�س������اكلنا بدالً 

خ������ر واإبداعاته وجتاربه،  من في�س علوم االآ

فاإن خلاًل م�ساعفاً ي�ساف اإىل تق�سرينا، اإذ 

يزداد ت�س������ويه معرفتن������ا بذاتنا مبا قد يوؤدي 

اإىل كراهية هذه الذات، ويتكر�س لدينا واقع 

الدع������ة والتواكل. لن نقارن حالنا مع اأي بلد 

اأوروبي، واإمنا نقارنه مع خم�سني األف كتاب 

بداعات  يرتجمها اليابانيون �س������نوياً م������ن االإ

العلمي������ة والفكري������ة يف الوالي������ات املتح������دة 

أوروب������ة، بينما ال ت�س������ل الكت������ب املرتجمة  وا

قطار العربية اإىل خم�سمئة  �س������نوياً يف كل االأ

عنوان، اأي 01% مما ترتجمه اليابان. ونقارن 

حالنا اأي�ساً مع الهند التي ي�سدر فيها �سنوياً 

مئتا األف عنوان جديد لكتب علمية وفكرية 

بلغاته������ا املتداولة املختلفة، مبا يف ذلك نحو 

ع�رصين األف كتاب ت�س������درها الهند �س������نوياً 

نكليزية. باللغة االإ

املفارق������ة �س������ارخة، يف ت������زاوج الت�رصع 

أ�سهل ال�سبل عندنا دون  ال�سائع واللجوء اإىل ا

تيقن من �س������واب اخليار م������ن ناحية، وبطء 

جناز و�س������حالة املردود من ناحية ثانية.  االإ

نتذكر ما قاله اجلاحظ يف )البيان والتبيني 

- ج3(: »كل معنى للعجم فاإمنا هو عن طول 

فكرة وعن اجتهاد وخلوة، وكل �س������يء للعرب 
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فاإمنا هو بديهة وارجت������ال وكاأنه الهام!«. ال 

لهام هنا التعاجز والتق�سري  يعو�س حديث االإ

�سهام  بداع واالإ والنكو�س عن تفجري كوامن االإ

اجلاد يف الثورة املعرفي������ة لعاملنا، اإىل احلد 

الذي تواتر معه ت�س������كيك متجدد: هل ميلك 

الفك������ر العربي املعا�رص املقموع اإرادة نهو�س 

واأدوات تطوير ومقومات اإبداع؟

عندم������ا نتتب������ع عوام������ل ازده������ار لغات 

�سلي،  وانت�سارها فيما وراء حدود جمتمعها االأ

وباملقاب������ل عوام������ل اندث������ار مئ������ات اللغات، 

واندف������اع مئات اأخرى �س������واها نحو االندثار 

حالي������اً، يبدو التط������ور الذاتي للغ������ة تعزيزاً 

يفاء باحتياج������ات التعبري  لقدرتها عل������ى االإ

فكار واآخر املكت�سفات  عن اأدق امل�س������اعر واالأ

واملخرتعات، عن�رصاً رئي�س������اً يف �س������مورها 

وتال�سيها اأو يف قوتها وا�ستمرارها. 

لقد ا�ستق�س������ى ع������امل اللغوي������ات )جاي 

دويت�رص(، من جامعة ليدن الهولندية، ظاهرة 

التوافق والتواأمة امل�س������تمرة ما بني عمليتي 

اله������دم والبناء اللغوي، لكونه������ا قانوناً عاماً 

يحكم تط������ور اللغ������ات واندثارها يف �س������تى 

احلقب والع�سور التي عا�سها الب�رص. اإن اأهم 

عن�������رص يف تفاعالت عملية اله������دم والبناء 

اللغوية هذه كونها الرتبة التي تتوالد الكلمات 

واملفردات فيها، حمددة م������دى حيوية اللغة 

ن�س������انية  وجدارتها مبواكبة تطور احلياة االإ

)19(
والعلوم والتقانة.

لعل مقارنة حال لغتنا مع لغة عريقة بالغة 

التعقيد كال�س������ينية تلقي �سوءاً مفيداً. فقد 

أ�سار اللغوي الفرن�سي ليون فاندرمري�س اإىل  ا

اأن اللغة ال�سينية اتهمت حتى داخل ال�سني 

نف�سها باأنها عائق رئي�س اأمام ا�ستيعاب الفكر 

أنها لغة  العلم������ي الغربي، لكنها برهنت على ا

منفتحة على ما ميكن ا�سترياده من مفاهيم 

علمية اأجنبية، وقادرة على التكيف املرن مع 

أ�سكال التكنولوجيا املعلوماتية تعقيداً.  أ�سد ا ا

فقد متت )عقلنة( اللغة ال�سينية عرب عملية 

لف �سنة، ن�سج خاللها  بناء منهجية امتدت الأ

ول مرة يف نهاية  اخلط ال�سيني منذ ظهر الأ

القرن الرابع ع�رص قبل امليالد، وحتى مرحلة 

دب ال�س������يني يف نهاية حكم اأ�رصة  ازدهار االأ

)زو( يف القرن الثالث قبل امليالد، وتاأثر الن�س 

املكتوب كثريا بالنزعة املنطقية. بداأت الكتابة 

مرباطور )هاين(  باللغة ال�س������ينية يف عهد االإ

بعد خم�س������ة ع�رص قرنا من اخ������رتاع الكتابة 

يديولوجي������ة. راحت اللغة ال�س������ينية توؤثر  االأ

على املجتمعات املج������اورة يف كوريا وفيتنام 

واليابان والهن������د، بل كانت بع�س لغات هذه 

املجتمعات اإفرازاً ولدته اللغة ال�س������ينية. اإن 

�س������كوى اليابانيني عميقة من ا�ستحالة تطور 

لغتهم لت�س������بح لغة عاملية، اأو مقبولة عاملياً، 

آلة طباعة اإىل اليوم  وهي التي ال ت�س������تطيع ا
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أ�سكالها- الع�رصة اآالف.  أو ا احتواء حروفها - ا

ما كان لل�سينية التي ي�ستخدمها نحو مليار 

ون�س������ف املليار من ال�سينيني، اأي ربع �سكان 

العامل، اأن ت�ستمر وتوؤثر يف جمتمعات اأخرى لو 

�سكال )احلروف(  مل تتطور. ع�رصات اآالف االأ

أداتها، ثم  كانت قاعدة كتابة اللغة ال�سينية وا

مر على ب�سع مئات فقط، والعمل  ا�ستقر االأ

جار على مزيد من االخت�س������ار، اإذ من دون 

هذا االخت�سار والتي�سري مل يكن يف و�سع اللغة 

ال�سينية اال�س������تمرار واالنت�سار والتعامل يف 

 )20(
�ستى العلوم.

ب������ني  �س������عيد  اإدوارد  املرح������وم  رب������ط 

التحديات التي تواجهه������ا اللغة العربية من 

ناحية والهجم������ة اخلارجية ال�س������املة التي 

مة العربية يف �سائر املجاالت،  تتعر�س لها االأ

فراأى اأن »اال�س������تعمار منظوراً اإليه من زاوية 

ثقافية �رصف هو انت�س������ار ثقافة قوية على 

. كان اإدوارد �سعيد قد ركز 
)21(

ثقافة اأ�سعف«

يف هذا ال�س������ياق على االرتب������اط الوثيق بني 

ا�س������ت�رصاء ثقافة اال�ستهالك يف ع�رص اأمركة 

مت�رصبل������ة بالعوملة، والتده������ور الراهن الذي 

تعانيه اللغة العربية، فقال: »اإن اال�س������تهالك 

الب�سائعي ي�ساحبه ا�ستهالك لغوي - ثقايف 

مماث������ل، وذل������ك واحد من م�س������ادر اخلطر 

املدلهمة التي تهدد م�س������تقبل اللغة العربية، 

. ولئ������ن كانت 
)22(

ن« والثقاف������ة العربي������ة، االآ

»امليزة الرئي�سة للعقل العربي لي�ست اأفكاره، 

فكار، فالقدرة على النقد  واإمنا نقده لهذه االأ

ونقد النقد حت������رر املنتج من اإنتاجه بابتكار 

طروحات جديدة..«، كما كتب مطاع �سفدي، 

فاإن التقوقع يف �سدفة �سميكة �سنعها الك�سل 

وقمع ال�سلطان ونق�س الثقة بالذات، اكتفاء 

مبا تو�س������ل اإليه اأجداد ق�سوا قبل قرون هو 

عل������ة تخلفنا يف كل جم������ال، وهذا ما ينطبق 

أي�س������ا على ح������ال اللغة العربي������ة. اإن الفكر  ا

والعلم عامالن رئي�س������ان مينع������ان اجلمود، 

وباملقابل، يقتل تعطيل الفك������ر والعلم اإرادة 

التطور والقدرة عليه، بغ�س النظر عن ورقة 

توت تتمث������ل يف فتات ينجز هن������ا اأو هناك، 

أو ق�سور ومظاهر خادعة تزعم االنتماء اإىل  ا

الع�رص ومواكبته. 

وت�س������عبت،  واملقرتح������ات  راء  االآ ك������رثت 

كما تع������ددت توجهات التحذير ومقا�س������ده 

اأي�سا. راأى املرحوم د.حممد عابد اجلابري 

مث������اًل اأن النزوع اإىل ت�س������يي�س اللغة العربية 

وا�ستخدامها يف التلقني ال�سيا�سي وتوظيفها 

أ�س������ا�س اللغة/  لبن������اء نظري������ة قومية عل������ى ا

التاريخ قد اأدى اإىل اللجوء للتعميم واالبتعاد 

عن مواجهة الواقع، وهما �س������متان تطبعان 

اخلط������اب العربي ال�سيا�س������ي املعا�رص الذي 

اخت������زل يف املمكنات الذهني������ة ليغرق فيما 

. نحذر هنا 
)23(

وراء الواقع العربي الراه������ن
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من تعامل �س������طحي ملتب�س م������ع هذا الراأي 

أيها  يعتربه جمانباً للحديث النبوي ال�رصيف )ا

ب واحد، واإن  النا�س، اإن الرب واحد، واإن االأ

الدي������ن واحد، واإن العربية لي�س������ت لكم باأب 

أم، واإمنا هي ل�س������ان، فمن تكلم بالعربية  وال ا

فهو عربي(. فاإ�س������قاط الع�س������بية العرقية 

والعن�رصية ل�سالح انتماء ثقايف/ ح�ساري/ 

عقدي/ اختياري، جوهر تفوق وعظمة روؤية 

. وهكذا باتت اللغة 
)24(

�س������الم االجتماعية االإ

�س������الم ن�سباً ثقافياً يي�رص تفاعاًل  العربية باالإ

أتباعه، فكراً و�س������لوكاً  حيوي������اً مبدعاً ب������ني ا

وتعام������اًل، وحررهم م������ن عن�رصية الثقافات 

ال�سيقة، وحول ثقافتهم اإىل ح�سارة. 

حر�س������ت االقت�س������ادية املثقفة د.رو�سة 

عبد اهلل املطوع، رئي�س اللجنة التنفيذية يف 

أبو ظبي، بدورها على  غرفة جتارة و�سناعة ا

ألقتها يف املجمع  تذكري م�س������تمعي حما�رصة ا

الثق������ايف يف راأ�س اخليمة يوم 2007/2/23، 

م.. تداعيات وطموحات«،  عنوانها »لغتنا االأ

مام ال�س������افعي اإن تعلم اللغة العربية  بقول االإ

واجب على كل م�س������لم وم�س������لمة، وا�س������تكت 

أبناء العربية -التي ا�ستطاعت  مبرارة من اأن ا

اأن ت�ستوعب كل العلوم وت�ستوعبها اأمم �ستى 

أل�سنتها- تعاين اليوم من اإق�ساء  على اختالف ا

أبنائه������ا له������ا اإىل ال�س������فوف اخللفية، بينما  ا

لغتنا هي اأهم مقومات ت�س������كيل ال�سخ�سية 

العربية، لكنها ت������دان اليوم وتهم�س من قبل 

أبنائها قبل اأعدائها، بحيث انعك�س������ت  بع�س ا

معاناته������ا بجالء فجوة يف ال������والء واالنتماء 

يتفاقم ات�ساعها، و�سعفا متزايدا يف مفهوم 

. �س������حيح اأن 
)25(

الذات العربي������ة وفاعليتها

مر، وي�س������من  القراآن يحفظ العربية اآخر االأ

له������ا دوام فاعلي������ة اأقوى عنا�رص انت�س������ارها 

وتاأثريها، وكذلك قد�سيتها، فهي لكونها لغة 

القراآن ولغة اأهل ال�س������ماء مبوجب اأحاديث 

أداة التوا�س������ل الب�رصي  نبوية عدة، ولكونها ا

الدائم باخلالق، �سالة ودعاء وذكرا، متتلك 

مناعة تعلو على عوامل اندثار ما اندثر من 

لغات اأخ������رى يف عاملنا، وما ه������و ما�س اإىل 

اندثار. لكن هذا اليقني ال ي�سح ذريعة لتواكل 

�ساد تعاملنا مع حتديات م�سريية كربى، بدءاً 

من اغت�س������اب فل�س������طني والتفريط باأر�سها 

وحقوق �س������عبها، متالزما م������ع متزيق اأمتنا 

اأر�س������اً وب�رصاً اإىل �سظايا كيانية مفتعلة ت�رص 

القوى اخلارجية املعادية على امل�سي اأكرث يف 

دامة وهنها وتخلفها، كما �س������هدنا  تفتيتها الإ

يف غزو العراق واحتالله وتدمريه وتق�سيمه، 

مر باأ�س������كال خمتلفة يف ال�س������ودان  وتكرار االأ

وال�سومال، والت�رصيح بتعميم هذا يف م�رص 

و�س������ورية ولبنان وليبي������ا واجلزائر واملغرب، 

مية  وانتهاء بتدهور التعليم وت�س������خم داء االأ

ال�س������افرة وامل�س������ترتة. فمع الغزو الع�سكري 
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والثقايف واحل�س������ار االقت�سادي والتخريب 

حلاق  خالق������ي واالإ املجتمع������ي والقيمي واالأ

أ�س������ماه عبد الرحمن  اخلارج������ي، يتفاقم ماا

أو العنف الل�ساين، يف  ف�ساد اللغوي، ا عزي االإ

�س������ياق بحثه عن »فقه اللغة وعنف الل�س������ان 

، وي������وؤدي اإىل مزيد 
)26(

يف املنطق������ة العربية«

خالل بالبنية القيمي������ة للغة العربية،  من االإ

خرى من خلل  �ساأن ما ي�سيب �سائر البنى االأ

نتيج������ة العنف اللغوي املبا�������رص وغري املبا�رص 

ع������الم، كاجتياح العامي������ة وتنفري امللقي  واالإ

عالمي  لتجاهله يف مقابل �س������دة الرتكيز االإ

على كل نبة وحركة مل�سوؤول اأو حاكم، وت�سليع 

عالم وامتهانها مبعاملتها  أة يف و�سائل االإ املرا

كج�س������د يتعرى فق������ط. اإن يتكام������ل اخللل 

والهجران اللذي������ن تعانيهما اللغ������ة العربية 

اليوم على نحو متزايد ويتفاعالن مع وجوه 

اأخ������رى للكارثة، مثل اأمية اأكرث من �س������بعني 

مية املقنعة لنحو مثل هذا  مليون عربي، واالأ

العدد من متعلمني مبتلني بق�س������ور مريع ال 

كادميية. ولئن جادل  ت�س������رته ال�س������هادات االأ

بع�������س مفكرينا ب������اأن النظ������رة املعا�رصة اإىل 

مة و�سعورها  اللغة العربية باعتبارها روح االأ

ت�سيي�س ق�رصي للغة، مبا ال ين�سجم مع الفكر 

�س������المي، لكن هذا  احل�س������اري العربي -االإ

�س������اءة اإليها وامتهانها،  يغال يف االإ ال يربر االإ

وال اال�س������تهانة بالتحدي������ات واملخاطر التي 

حتيق بها. اأول ما يواجه لغتنا من تهديدات 

هو ا�س������تهتارنا بها »مثلما ا�ستهرتنا بالعديد 

م������ن مقوم������ات وجودن������ا وانتمائن������ا وتهاونا 

)27(
اإزاءها«.

بل������غ االنهيار املريع لنظم التعليم و�س������وء 

أداء موؤ�س�س������اته وعقم فل�س������فته و�س������حالة  ا

نتائجه حداً جتاوز التدمري الذي تتعر�س له 

عالمية  لغتنا وثقافتنا يف جمازر املوؤ�س�سات االإ

-اإىل جانب بع�������س املوؤ�س�س������ات التعليمية- 

بحيث جرى ت�سكيل اأحزاب يف بلدان عربية 

أبرز دعواتها حول التخلي عن اللغة  تركزت ا

أو اعتماد  العربي������ة واإحي������اء الهريوغليفي������ة ا

أو  نكليزية ا أو الكردية، وحتى االإ مازيغي������ة ا االأ

الفرن�س������ية بديال للعربية بتمويل وت�س������جيع 

أو بغوايات  أ�سا�ساً، ا جهات خارجية، �سهيونية ا

العوملة ونقي�س������ها الت�سظي العن�رصي يف اآن 

. من اآخر ه������ذه الدعوات ما احتدم 
)28(

مع������ا

يف �س������هر متوز من الع������ام 2010 يف املغرب 

من ج������دال طالب باعتم������اد اللهجة العامية 

الدارج������ة )لغة( التعلي������م يف مدار�س املغرب 

ومعاهده، ولغة التعامل الر�سمي يف الدوائر 

واملوؤ�س�س������ات احلكومي������ة بدالً م������ن العربية 

الف�س������يحة. نوؤك������د هنا اأن ه������ذه الدعوات 

أث������ر باإيح������اء خارجي  جت������اوزت �س������بهة التا

وباتت م������ن املعايري الدقيقة ملدى وهن اأمتنا 

وتال�سي فاعليتها وتبدد قوتها و�سمور وزنها 
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وتدهور اأو�س������اعها نتيجة انحطاط نظامها 

أوغ������ل يف اإدمان  قليم������ي املتداعي الذي ا االإ

تكري�س التفتيت وحرا�س������ة م�س������الح القوى 

مة وحقوقها.  اخلارجية والتفريط باأر�س االأ

وقد اأ�ساب د.�س������مر روحي الفي�سل اإذ قّدم 

لكتيبه )الف�س������يحة والعامي������ة- االزدواجية 

والتحدي������ات املعادية( ناق������اًل مالحظة عدد 

غري قليل م������ن الباحث������ني اأن حديث العرب 

زمات  عن اللغة يكرث ويت�س������ع حني ت�س������تد االأ

مة ب�سيء من التهديد مي�ُس هويتها  وت�سعر االأ

)29(
وتراثها ومعتقدها..

بعيداً عن اأي دافع ت�سوبه �سبهة عن�رصية، 

وم������ع اطمئنان ت������ام اإىل اأن الق������راآن الكرمي 

�س������وف يظل يحفظ اللغة العربي������ة اإىل يوم 

القيام������ة، مثلما حفظها من قبل، فاإن تكرار 

الق������ول ب�������رصورة متييز التحج������ر والتقوقع 

عن التم�س������ك باجل������ذور واح������رتام الرتاث، 

متاما مثل �������رصورة متيي������ز التفاعل الندي 

خرى ع������ن االلتحاق  م������ع ثقاف������ات االأمم االأ

أو الغ������ازي منها.وهنا  أو الطاغي ا باملهيم������ن ا

جنبية لي�ست  نكرر الت�سديد على اأن اللغة االأ

أداة حمايدة، وال جمرد و�س������يلة توا�سل، ومع  ا

اأن تعل������م لغة قوم يجعلن������ا ناأمن �رصهم، كما 

قال نبينا عليه ال�س������الة وال�س������الم، فهي يف 

أ�س������لحة احتالل  الوقت نف�س������ه �س������الح من ا

العقول والنفو�س غري املح�س������نة. اإنها وعاء 

آراء وقيما  فك������ري يحمل وينقل م�س������امني وا

ودرو�سا وت�سورات. لهذا قال اللورد ميكايل، 

رئي�������س اللجن������ة التعليمي������ة يف الهند، مربرا 

نكليزية لغة التعليم يف  قراره جعل اللغ������ة االإ

مرباطورية  الهند التي كانت ت�سكل ن�سف االإ

الربيطانية الغابرة، يف تقرير اللجنة ل�س������نة 

1930: »يجب اإع������داد جمموعة حملية تتوىل 

الرتجم������ة بيننا وبني �س������ائر )مئات( املاليني 

من رعايان������ا، بحيث تكون ه������ذه املجموعة 

هندية يف ال�س������كل واللون وال������دم، اإنكليزية 

يف الذوق واللغ������ة والتفكري والراأي والوالء«. 

اإن اال�س������تهانة بغ������زو لغ������وي تن������زوي اأمامه 

لغتنا، ال يربرها زهو با�ستذكار قول ال�ساعر 

أراد اأن يكتب  والفيل�س������وف حممد اإقبال: من ا

ر�������س فيقراأها النا�س  وثيق������ة ويدفنها يف االأ

أل������ف جيل، فليكتبها بالعربية، فهي لغة  بعد ا

يخلدها القراآن.. 

اإن نظ������رة متمعنة اإىل م������ا حولنا قمينة 

ب������اأن تزيد م������ن وعينا باخلطر عل������ى لغتنا. 

فحتى يف بريطانيا الت������ي اعتمد املهاجرون 

نكلو- �ساك�س������ون اإىل �سمال ما بات يعرف  االأ

قارة اأمريكية لغتن������ا، فكان هذا -اإىل جانب 

ما اأفرزه االحت������الل الربيطاين ملعظم بلدان 

الع������امل �س������انعاً اإمرباطورية مل تكن ال�س������م�س 

لتغيب عنها- مل ي�ست�سلم الربيطانيون لغيبوبة 

وىل للتعامل  يف خ������در تكري�س لغتهم اللغة االأ
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والتجاري  والعلم������ي  عالم������ي  واالإ الثق������ايف 

والدبلوما�س������ي يف عامل اليوم، واإمنا ت�ساعد 

قلقهم ملا حلق بلغتهم من ت�س������ويه يف �س������ياق 

 American حتويلها اإىل »اإنكليزية اأمريكية

English«، وانعكا�������س هذا الت�س������ويه على 
حا�رصهم الثقايف. وهك������ذا تناقلت وكاالت 

ول  ع������الم يف ت�رصين االأ نب������اء وو�س������ائل االإ االأ

2007 مطالب������ة جمموعة هامة من الرتبويني 

الربيطاني������ني باحل������د م������ن ب������ث الربام������ج 

مريكية يف بريطانيا حلماية  وامل�سل�سالت االأ

الطف������ل الربيطاين من جائح������ة اأمريكية، ملا 

تت�سمنه تلك الربامج وامل�سل�سالت من اأفكار 

جيال  دخيل������ة وت�س������وهات لغوية تف�س������د االأ

الربيطانية اجلديدة. 

يف املقاب������ل، يذك������ر كل م������ن اأتيحت له 

فر�سة زيارة فرن�سا والتوا�سل مع الفرن�سيني 

يف العقود املا�سية كم كان اعتزازهم بلغتهم 

كبرياً، بحيث كان معظمهم يرف�س التحدث 

نكليزية-  اإىل اأجنب������ي بغريها -وخا�س������ة باالإ

عل������ى الرغم م������ن معرفة ن�س������بة كبرية منهم 

بها. وال نن�س������ى رد الفعل العني������ف للرئي�س 

ال�سابق جاك �سرياك يف قمة بروك�سل، حيث 

ن فرن�سياً كان  ان�سحب من قاعة االجتماع الأ

ميثل موؤ�س�سة اقت�س������ادية قد حتدث باللغة 

نكليزية يف تلك اجلل�س������ة. اأما اليوم، فال  االإ

م������ر مثاًل على جماه������رة الرئي�س  يقت�رص االأ

 2007/11/7 ي������وم  �س������اركوزي  الفرن�س������ي 

الكونغر�س يف وا�س������نطن بت�سميمه  خماطباً 

على »ا�س������تعادة قلب اأمري������كا واالحتفاظ به 

ب������د«، بغ�س النظر عم������ا قيل من اأن  اإىل االأ

ال�سبب يف هذا انتماء �ساركوزي -الذي يلقب 

مريكي- اإىل جمموعة  يف فرن�س������ا ب�س������اكو االأ

املحافظ������ني اجلدد ال�س������هاينة يف الواليات 

أث������ريات كونه يهودياً،  املتحدة، اإ�س������افة اإىل تا

واإمنا حتدثت وزيرة ماليته، كري�ستني الجارد، 

مريكية، باأنها  أي�س������اً يف فرن�س������ا باالأ امللقبة ا

لي�س������ت فقط على اأمت ا�ستعداد للتخلي عن 

نكليزية التي  لغتها القومية ل�س������الح اللغة االإ

أنها تريد  أنها تف�س������ل التح������دث بها، وا توؤكد ا

أي�ساً اأن جتعلها لغة فرن�سا اجلديدة، وفقاً ملا  ا

كتبه موؤخراً روجر كوهني يف مقالة عنوانها 

)الج������ارد: على اأوروبة اأن ت�س������مر اأكمامها(، 

واأن تغري مفهوم ال�س������عب الفرن�س������ي للعمل، 

مريك������ي. و�رصحت  بحيث يلت������زم املفهوم االأ

مريكية  أنه������ا تعلمت ثقافة العم������ل االأ قائلة ا

أثناء عملها يف موؤ�س�سة اأمريكية يف �سيكاغو،  ا

أنها »كلما عملت اأكرث، كلما ازداد املال  وهي ا

أرباح �رصكتك.  الذي تك�س������به، وكلما ازدادت ا

بينما ال�سعار املقابل يف فرن�سا هو اأنك كلما 

عملت �ساعات اأقل، ح�س������لت على اإجازات 

أك������رث، وتوافر لديك وقت اأط������ول للتدبر يف  ا

اأح������وال الكون، مما مينحك اإح�سا�س������اً باأنك 
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غبياء املدمنني على العمل  اأذكى من هوؤالء االأ

)30(
طل�سي«. خر من االأ يف اجلانب االآ

ألي�س �رصباً م������ن العبث واحلال  وبع������د، ا

هكذا اأن نتحدث عن التق�سري يف ن�رص اللغة 

العربية يف بلدان اأجنبية، وق�س������ور التو�س������ع 

يف تعليمها لغري الناطقني بها، بينما ي�س������وء 

و�سع لغتنا يف معظم بلداننا العربية، ويزداد 

ألي�س  اجلهل بها وت�س������ويهها والعزوف عنها؟ ا

�رصب������اً من العبث كذلك ا�س������تمرار املراوحة 

وائل ونقف  بني ت�س������بث بحرفية ما اأتى به االأ

عنده ون�رص على تطبيقه ق�رصاً على ع�رصنا، 

متنا�س������ني قوله عز وجل )تلك اأمة قد خلت، 

لها ما ك�س������بت ولكم ما ك�سبتم(، وبني ترقيع 

�س������اذج ي�ستن�سخ �س������تاتاً متنافراً من نفايات 

خر نتوهمه حتديثاً، فيما هو يزيد اجلهل  االآ

جهاًل والبوؤ�س بوؤ�ساً؟ 

وحتام نحتاج اإىل من يقّرعنا يف كل حني 

ب�سفعات من قبيل التذكري باأننا ارت�سينا اأن 

ينوب عنا غرينا يف نف�س الغبار عن تراثنا- 

م������ع العبث به اأحياناً، ويف �س������ناعة �س������ورة 

ثقافتنا، و�سورتنا بالتايل. »فاملعجم املفهر�س 

لفاظ القراآن الكرمي قام به م�ست�رصق اأملاين  الأ

حاديث النبوية قام به  واملعجم املفهر�������س لالأ

ألفاظ القراآن اإىل  م�ست�رصق هولندي، وترجمة ا

)31(
الفرن�سية قام بها م�ست�رصق فرن�سي...«.

أك������رث اخل������رباء واملفكرين  ا�س������تقر راأي ا

والرتبويني عندنا على اأن »التعليم يف اأغلبية 

ال������دول العربي������ة، مبراحله كافة، يت�س������ف 

ب������رتدي النوعية، وافتق������ار الطلبة للمهارات 

�سا�س������ية للتعل������م الذاتي، وغي������اب النقد  االأ

بداع. ويع������اين التعليم يف الدول العربية  واالإ

من غياب الرتكيز املربم������ج على فروع العلم 

ن�س������انية  والتقانة، واالن�رصاف اإىل العلوم االإ

اأدت تلك  واالجتماعية وال�سيا�س������ية. وق������د 

ال�سيا�س������ة اإىل تخري������ج ماليني العاطلني عن 

أو ما يع������رف بالبطال������ة الثقافية،  العم������ل، ا

وا�سعة االنت�سار جدا بني خريجي اجلامعات 

ن�سانية واالجتماعية. ونبه كثري  يف الفروع االإ

م������ن الرتبويني اإىل خماط������ر االعتماد الثابت 

عل������ى املناهج ال�س������ائدة يف ال������دول العربية، 

أ�ساليب التعليم  والتي تظهر تخلفاً مريعاً يف ا

أدوات������ه. فه������ي تكر�������س ذهنية  وطرائق������ه وا

التلقي واخل�سوع وال تف�سح يف املجال لبناء 

�سخ�سية اإن�س������انية قادرة على اال�ستفادة من 

التعلم اال�ستك�سايف والن�ساط احلّر واملمار�سة 

بداعية يف حقلي الثقافة والفنون، كما اأن  االإ

التعليم ال�سائد ال يح�ّس على جتاوز مقوالت 

ثقافة التربير ال�س������ائدة باجتاه ثقافة التغيري 

ال�سمويل على قاعدة امتالك العلوم الع�رصية 

والتكنولوجي������ا املتط������ورة. وال توظف اأغلبية 

الدول العربية �س������وى ن�س������بة �سئيلة جداً من 

مية املتزايدة، واإ�س������الح  موازنتها ملحاربة االأ
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الهوام�ش

نظم التعليم، ون�رص العل������وم الع�رصية، وبناء 

وتطوي������ر مراكز البحث العلمي، واكت�س������اب 

بداع  واالإ وتوطينه������ا  املتطورة  التكنولوجي������ا 

فيها... عملية اإ�سالح النظم التعليمية معقدة 

ج������داً وحتتاج اإىل ت�س������افر جه������ود املثقفني 

دباء والرتبويني وغريهم من  والفال�س������فة واالأ

ن�س������انية قبل  العامل������ني يف جم������ال العلوم االإ

اأن تتح������ول الرتبية اإىل م������ادة تثاقف طويل 

مد. فالتعلي������م ثمرة تفاعل ثقايف وتربوي  االأ

وتقني ت�س������ارك فيه، ب�سورة مبا�رصة اأو غري 

مبا�رصة، نخب ثقافية عربية مع تربويني من 

ذوي االط������الع الدقيق عل������ى اأحدث املناهج 

التعليمية يف العامل.

وذل������ك يتطل������ب تخطيطاً دقيق������اً يطول 

املناهج والربامج وط������رق التدري�س وجمالية 

اإخراج الكتاب ب�سكل ع�رصي، واحرتام الدقة 

واملو�سوعية يف تقدمي املعلومات، والت�سديد 

على اأهمية الوثائق وال�سور يف تو�سيح املادة 

)32(
الثقافية وغريها...«

نختم مبا ختم �س������مر روحي الفي�سل به 

كتيبه )الف�س������يحة والعام������ة( اإذ قال: »مهما 

رادة العربية كفيلة  تتعدد التحدي������ات فاإن االإ

رادة ال تهبط من  بالتغل������ب عليها. وه������ذه االإ

نها عمل تربوي وراءه قرار �سيا�سي  ال�سماء؛ الأ

عربي عامل على جت�سيد احل�سارة العربية 

�سالمية«. االإ
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❁❁ قبل الفمتو ثانية الذي هو بالن�س������بة للثانية مثل الثانية بالن�س������بة اإىل 32مليون �س������نة، كانت ت�ستعمل وحدة 

قيا�س هي البيكو ثانية Picosecond وهي جزء من األف بليون جزء من الثانية، اأي واحد مق�س������وما على 

واح������د اأمامه اثنا ع�رص �س������فرا، ثم النانو ثانية، Nanosecond وه������و جزء من بليون جزء من الثانية، اأي 

واحد مق�س������وما على واحد اأمامه ت�سعة اأ�سفار، ثم امليليثانية Millisecond، اأي جزء من مليون جزء من 

الثانية، اأي واحد مق�س������وما على واحد اأمامه �س������تة اأ�سفار. وقد ظل الفمتو ثانية اأ�سغر وحدة قيا�س للزمن 

أتو ثاني������ة Attosecond، اأي جزء من بليون بليون  يف عاملن������ا اإىل اأن اعتمدت موؤخرا وحدة اأ�س������غر، هي ا

جزء من الثانية، اأي واحد مق�س������وما على واحد اأمامه ثمانية ع�رص �س������فرا. ن�سري اإىل هذه املقايي�س الزمنية 

امل�س������تعملة فع������ال يف جماالت عديدة لنبني مدى هول البون بينها وبني ب������طء اأملنا وعملنا وتطويرنا اللغوي 

وغري اللغوي.

❁❁❁ العنعن������ة هي قلب الهمزة املبدوء بها عينا )عذن، بدل اأذن(؛ والك�سك�س������ة هي اإ�س������افة �س������ني بعد كاف 

أيتك؛ وعينا�س، بدال من عيناك(؛ والعجعجة هي قلب الياء امل�سددة  أيتك�س، بدال من را اخلطاب يف املوؤنث )را

جيما )متيمج، بدال من متيمي( وكذلك الياء املخففة بعد العني )الراعج، بدال من الراعي؛ ومعج، بدال من 

أو قلي تلك الكاف نف�سها �سينا )اأعطيتك�س،  معي(؛ والك�سك�س������ة اإ�سافة �س������ني بعد الكاف يف خطاب املوؤنث ا

بدالً من اأعطيتك؛ واأم�س، بدال من اأمك(؛ وال�سن�سنة جعل الكاف �سينا يف املذكر واملوؤنث )لبي�س اللهم لب�س، 

ب������دال من لبي������ك اللهم لبيك؛ والدي�س، بدال من الديك(؛ والفحفحة قلب احل������اء عينا )احلياة تلفظ العياة؛ 

وحتى حني تلفظ عتى عني(؛ والومت قلي ال�سني تاء )النات، بدال من النا�س(؛ واال�ستنطاء قلب العني ال�ساكنة 

أو م�سابهة كالم العجم باإبدال الم  نونا اإذا جاورت الطاء )فتلفظ اأعطى اأنطى(؛ والطمطمانية هي العجمة، ا

التعريف ميماً )طاب امهواء، بدال من طاب الهواء؛ امرب، بدال من الرب(: 

برى له حول النعام كاأنها    

عجم طمطم خرق ميانية الأ       

)يف: موازنة فنية بني اللغة واللهجة يف الرتاث العربي، هوي�س������ل ب������ن خليف النا�رصي، جند عمان، العدد 370، 

�سبتمرب 2007، �س69-68(.

- اإ�سكاليات الفكر العربي املعا�رص: د.حممد عابد اجلابري- مركز درا�سات الوحدة العربية- بريوت - 1989.

- اإنق������اذ اللغة.. اإنقاذ الهوية- تطوير اللغة العربية: د.اأحمد دروي�س- نه�س������ة م�رص للطباعة والن�رص- القاهرة 

.2006

عالمية املتعددة، عدة باحثني، ترجمة خالد عزب، مكتبة  - تاريخ الكتابة من التعبري الت�سويري اإىل الو�سائط االإ

�سكندرية 2005. االإ

- الرتاث ال�سفوي: د.نبيل جورج �سالمة- وزارة الثقافة- دم�سق 1986.

- الثقافة العربية وع�رص املعلومات: د.نبيل علي- عامل املعرفة- الكويت - دي�سمرب 2001.

املراجع وامل�سادر
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داب- بريوت - ط1- 1997. أبو ديب- دار االآ مربيالية: اإدوارد �سعيد- جت كمال ا - الثقافة واالإ

- احلفاظ على الرتاث الثقايف: د.م. جمال عليان- عامل املعرفة- الكويت- 322- دي�سمرب2005.

- اخلطاب العربي املعا�رص: حممد عابد اجلابري، درا�سات الوحدة العربية - بريوت1992.

- العقد الفريد: ابن عبد ربه- ج3 - جلنة التاأليف والرتجمة والن�رص- م�رص.

- الل�سان العربي واإ�سكالية التلقي، عدة موؤلفني، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت 2007.

- اللغة العربية، د.عبد العزيز عبد املجيد، دار املعارف مب�رص 1961.

مارات للدرا�سات  فاق امل�ستقبلية، وليد كا�سد الزبيدي، مركز االإ - الفرانكفونية يف املنطقة العربية: الواقع واالآ

أبو ظبي 2006. والبحوث اال�سرتاتيجية، ا

- الف�س������يحة والعامي������ة- االزدواجية والتحديات املعادية، د.�س������مر روحي الفي�س������ل، كتاب الرافد، ال�س������ارقة، 

مار�س2010.

مريكي للعراق وعودة الكولونيالية البي�س������اء، فا�س������ل الربيعي، مركز درا�س������ات  - ما بعد اال�س������ت�رصاق: الغزو االأ

الوحدة العربية، بريوت، ط1، 2007، �س 228.

- Guy Deutscher, The Unfolding of Language, Henry & Holt United Pub.,2005.
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اللغز املغلق

ماذا نق�شد عندما نثري م�شاألة العنف عند �شغار ال�شن؟ هل نبغي مناق�شة 

أم قل������ة التهذيب والفظاظة، اأم خرق القانون، اأم اجلرائم؟ يوحي  العدوانية، ا

لنا هذا املزيج بح�شا�ش������ية املواقف جتاه �شلوكيات يظل تف�شريها لغزاً بالن�شبة 

اإلينا...

مرتجمة وباحثة.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁❁

ò

طف�ل، �ش�أن غريزي �شلوكي�ت الأ

 اأم ثق�يف – تربوي)1(؟

د. ماري �سهر�ستان

❁
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العنف يف������ن بقدر ما يقل������ق. رمبا هنا 

يكمن اللب�س يف ازدواجيته و�صعوبة التفكري 

طفال اأو عند املراهقني. فهوؤالء  به اإن عند االأ

������فهم ب�»العنيفني« هل هم  الفتيان الذين ن�صِ

جمرمون �ص������غار يهددونن������ا بالقوة ويهددون 

النظام االجتماعي؟ هل هناك م�ص������ار حمتم 

طفال اإىل اجلنوح  المفر منه يوؤدي ببع�س االأ

العني������ف، من امله������د اإىل ال�ص������جن؟ هل هم 

كالع�ص������ائر املتوح�ص������ة على و�ص������ك االعتداء 

على النا�س البالغني الذين يعي�ص������ون بهدوء 

و�ص������كينة؟ هل الفتيان هم اليوم اأعنف مما 

كانوا عليه يف املا�صي؟ واإذا كان �صبح العنف 

يطوف فوق املجتمعات املعا�رصة، فهل هناك 

و�صائل ل�صربه ب�صكل مبكر بغية وقاية املجتمع 

منه؟

يتن������ازع اليوم علم������اء النف�������س، وعلماء 

ن�ص������ان  االإ بعل������م  واخل������رباء  االجتم������اع، 

)االنرتوبولوجيون(، واملوؤرخون، والفال�ص������فة 

�ص������ئلة التي ت�صم يف طياتها  حول كل هذه االأ

املخ������اوف والتخيالت اخلادع������ة. اإن عنف 

املناق�صات الناجم عن املجابهات والتناق�صات 

أنها  بني البحوث املختلفة التي تّدعي جميعها ا

علمي������ة –ناكرة يف الوقت نف�ص������ه هذه امليزة 

خرى– يجعلها على �صورة املو�صوع  للجهة االأ

الذي حتاول حله! فاملتدار�صون ال ينجون من 

خ�صائ�س هذا املو�صوع حتى عندما يحاولون 

تفكيكه! ي�ص������هد على ذلك املجادالت احلاّدة 

التي اجتاحت فرن�سا بعد ن�رص تقرير اإين�سريم 

Inserm حول ا�سطرابات �سلوك الفتيان؛ 
�سلحة ب�ساأن العنف  واملناظرات والهجوم باالأ

وغريها  عالمية  االإ والت�س������اربات  املدر�سي؛ 

أنواع الق������دح والذم بني علماء االجتماع  من ا

حول جنوح املراهقني وظاهرة الع�س������ابات، 

اإ�سافة اإىل املزايدة يف املن�سورات املتناق�سة 

يف مو�سوع ال�سور العنيفة.

لكننا يف الواقع نت�س������اءل عن معنى هذه 

التعاب������ري والعناوين: »عنف الطفولة املبكرة« 

»العن������ف املدر�س������ي«، و»عن������ف املراهق������ة«، 

و»العنف احل�������رصي )يف املدينة(«؟ اإىل ماذا 

ترمز ه������ذه املفردات الت������ي دخلت يف اللغة 

ال�س������ائعة والتي يتم تكرارها يف اخلطابات 

عالمي������ة وال�سيا�س������ية؟ ه������ل نتحدث عن  االإ

ولد �س������غري يف احل�س������انة قد ع�������سَّ طفاًل 

اآخر بج������واره، اأو عن طفل يب������دي عدوانية 

أم نتح������دث عن  م�س������تمرة جت������اه حميط������ه؟ ا

أثناء فرتة اال�سرتاحة يف  م�ساجرة ح�س������لت ا

باحة املدر�سة، اأم عن تلميذ اأخرج �سكينة من 

أ�س������تاذه؟ اأم عن �ستائم  حقيبته ليعتدي على ا

وب�ساق عند م�س������ادفة �سخ�س بالغ، اأم عن 

�رصقة هاتف جّوال، اأم عن اغت�ساب منظم، 

اأو عن ن�ساطات مافيوية وحرب ع�سابات؟

هل ن�س������تطيع اأن جنمع يف اخلانة نف�سها 

الظاه������رات العدوانية للطفول������ة، وفظاظة 

وقلة تهذيب املراهقة وخمالفاتها الب�س������يطة 
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أفع������ال اأكرث خطورة  ا مع 

املمار�سات  أنواع  ا من  اأي 

جرامي������ة؟ حت������ى ل������و  االإ

أنه يف نظر بع�س������هم قد  ا

يوجد جتان�س وات�س������ال 

الظاهرات  ه������ذه  ب������ني 

العنف  ب������ني  املختلف������ة، 

واجلن�س������ي،  ال�س������فهي، 

جرامي، من الطفولة  واالإ

اإىل �سن البلوغ، لكنه على 

�سح مزيج يجتمع ثانية  االأ

يف تعبري نوعي �سامل. 

املوؤرخ������ون  يذكرن������ا 

ن�س������ان  االإ علم  وخ������رباء 

ح�س������ا�س  االإ تغيري  مبدى 

بالعنف وف������ق الزمان واملكان. ويربهن روبري 

مو�س������مبله Robert Muchembled يف 

 Histoire de la موؤلفه »تاري������خ العن������ف

violence« اأن العنف ال�سبابي، وامل�ساجرات 
مور  بني املجموعات املتناف�س������ة كانت من االأ

ال�س������ائعة من الق������رون الو�س������طى اإىل القرن 

الثامن ع�رص.

كان ال�س������بيان اليافعون يتجمعون يف ما 

كان ي�س������مى »ممالك ال�س������باب«، حيث كانوا 

أيام العيد وبعد  منذ �س������ن البلوغ يلتقون يف ا

العمل ليقوموا مب�س������اجرات مع املجموعات 

أو بال�س������يوف،  املناف�س������ة: عراك باخلناجر ا

م������ر ال������ذي كان يوؤدي اأحيان������اً اإىل القتل،  االأ

اإ�س������افة اإىل االغت�س������اب اجلماع������ي الذي 

كان يعت������رب بنظر �س������لطات ذل������ك الزمن من 

الن�ساطات التافهة ل�سبان يف �سن الزواج. اأما 

آليات هادفة  نوار و�سعت ا أ قرن االأ منذ اأن بدا

اإىل تطويق الغرائز العنيفة )عند �سبان اجلي�س 

على وجه اخل�س������و�س( اإىل اأن اأ�سبح العنف 

فراد من املحرمات املطلقة،  الدم������وي بني االأ

بعد احلرب������ني العامليتني يف القرن الع�رصين. 

فعلى ال�س������عيد التاريخي، ن�سهد اإذاً تراجعاً 

مذهاًل للعنف باأنواعه يف املجتمعات الغربية. 

»اإن������ه حدث خارق مل يح�س������ل منذ قرون، اأن 

وروبي يف  الغالبية ال�س������احقة من ال�سباب االأ
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الن�س������ف الثاين من الق������رن الع�رصين مل يقتل 

ومل يجرح كائناً ب�رصي������اً، كما اختفت احلرب 

من و�س������ط القارة«، وذلك وفق املوؤرخ نف�سه. 

فحوادث الطرقات واالنتح������ار توؤدي بحياة 

عدد اأكرب من املراهقني... 

من جهة اأخرى، ي�س������ري الفيل�س������وف اإيف 

أن������ه »يوجد  مي�س������و Yves Michaud اإىل ا

اأو�س������اع من العنف تب������دو وكاأنه������ا طبيعية 

بالن�س������بة اإىل �س������عوب اأخ������رى، بينم������ا هي 

بالن�س������بة اإلينا ال حتتمل« موؤك������داً بذلك اأن 

أنه »عنف« ميكن اأن  اعتبار »فعل م������ا« على ا

يكون من املتغ������ريات وفق امل������كان والزمان. 

أنه يف الدميقراطيات املعا�رصة،  ومن املوؤكد ا

اإذا »اأ�س������بح العنف الفيزيائي مرتاجعاً« وفق 

فاإن   ،Muchembled مو�س������مبله  روب������ري 

خرية �س������هدت تطور ح�سا�س������ية  »العق������ود االأ

أمني������ة، وخوف جماعي متزايد من التعر�س  ا

ف������راد، مّت تهويله من قبل و�س������ائل اإعالم  لالأ

طاحمة اإىل اخلرب املثري«. 

ويذك������ر علم������اء االجتم������اع املخت�س������ني 

 Gérard أمث������ال جريار موج������ه باجلن������وح، ا

 Laurent ول������وران مو�س������ييللي Mauger
Mucchielli ب������اأن »املت�رصدي������ن« يف مطلع 
الق������رن الع�رصين، اأو حتى ذوي »القم�س������ان 

أع������وام 1950 و1960، كانوا  ال�س������وداء« يف ا

يقومون مبمار�س������ات اأكرث عنفاً من �س������باب 

م������دن الي������وم. وكما يربه������ن برت������ران روته 

Bertrand Rothé، فاإن ال�س������اب اأوبراك 
Aubrac بطل »حرب الرباعم« قد ي�ستحق 

)2(
اليوم ال�سجن..

ات�ساع جمال العنف

أنه  املفارقة يف جمتمعاتن������ا الهادئة هي ا

أدن������ى معدل له على  بينما جن������د العنف يف ا

ال�س������عيد الزمني جند احل�سا�س������ية جتاهه 

أننا نالحقها منذ  م�س������تمرة بالتزايد لدرجة ا

وىل؛ »العنف املدر�سي« هو تعبري  الطفولة االأ

قد مّت �س������ياغته من������ذ عقدين م������ن الزمن 

وي�سمل يف معناه قلة التهذيب ومظاهر عدم 

فعال العنيفة؛ هناك  االن�سباط و�سوالً اإىل االأ

بع�������س خ������رباء يف علم االجتماع يرف�س������ون 

ا�ستخدام كلمة –عامة ت�سمل حقائق متنوعة 

 Laurent جداً. وينا�س������ل لوران مو�سييللي

Mucchielli عل������ى كل اجلبه������ات �س������د 
مل�سطلحات  التع�س������فية  اال�ستخدامات  هذه 

فا�سحة تغذي خطاباً عن�رصياً واأمنياً موجهاً 

�سد �سباب ال�س������واحي الذين غالبيتهم من 

خ�س������ائي يف علم  املهاجرين، وبراأي هذا االأ

االجتماع اأن »عنف الق�رّص هو بناء اجتماعي 

اإعالمي و�سيا�سي، لي�س اإال«.

لك������ن هل التفا�س������ري ه������ي كافي������ة على 

ال�س������عيد الثقايف؟ اإن كل علم������اء االجتماع 

والعديد من علماء النف�س يعزون امل�س������وؤولية 

لتف�س������ري مظاه������ر العن������ف: اأوالً اإىل الفروق 

االقت�س������ادية واالجتماعية، واإىل دور الف�سل 
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الدرا�س������ي والطرد من املدار�س، واإىل الظلم، 

هل. ويرى  واإىل الق�س������ور الرتبوي وعجز االأ

روبري مو�سمبله Muchembled يف جنوح 

املراهق������ني الذي يربز ب�س������كل موجات على 

جي������ال«، عندما  أنه »خل������ل يف العقد بني االأ ا

ي�س������بح الدخول اإىل احلياة العملية �س������عباً 

جداً بالن�سبة اإىل ال�سباب خ�سو�ساً يف اأزمنة 

زمات االقت�سادية والبطالة. وقد دلت كل  االأ

الدرا�س������ات اأن الربامج الرتبوية التي و�سعت 

ملواجهة عنف ال�س������باب قادرة على اأن جتعله 

يرتاجع. 

غري اأن هناك بع�س املخت�س������ني يف علم 

اجلرمي������ة مثل اآالن باور Alain Bauer ال 

يرتددون باإثارة »البع������د البيولوجي« للجنوح 

الذي يح�س������ل من قبل »فتي������ان ذكور« حيث 

 testostérone يكون معدل التي�ستو�ستريون

الناجم عن �س������ن البلوغ، هو وراء �س������لوكيات 

 Yves Michaud العنف. ويوؤكد اإيف مي�سو

م������ن جهت������ه اأن »الكائن الب�������رصي لي�س كائناً 

أنه ينبغي »تطويع العنف«.  رقيقاً«، وا

اأما عامل النف�س الكندي ري�س������ار ترامبلي 

»كل  اأن  فيوؤك������د   Richard Tremblay
طف������ال ميار�س������ون العدواني������ة الفيزيائية  االأ

يف مطلع حياتهم«. ويُظه������ر اأهمية التاأهيل 

االجتماع������ي واأهمية املحي������ط يف التخفيف 

من ال�س������لوكيات العنيفة، وي�س������يف يف هذا 

املو�س������وع: »يكفي اأن نوجد يف حميط ي�سمح 

بالعنف، بل يطلبه باإحلاح، ويوؤيد ممار�س������ته 

اأو حت������ى يفر�س������ه، ك������ي ترى ع������ودة ظهور 

منعك�س العدوانية الفيزيائية. اإن ال�سلوكيات 

أبعد  العدواني������ة هي ت�رصف������ات مرن������ة اإىل ا

حدود«.

ك الكائن الب�������رصي –والذكور  هل حت������رِّ

على وج������ه اخل�س������و�س- غرائ������ز املخاتلة 

والنهب فتجعل منه حيواناً عنيفاً بطبيعته؟ 

أم ثقايف؟ هذا  هل العنف هو �س������اأن غريزي ا

هو ال�س������وؤال الذي ي�سود يف املجادالت املثرية 

للحما�سة. فالعنف هو يف قلب اجلدل القدمي 

أثار منذ الع�س������ور  بني الطبيعة- والثقافة وا

البعيدة نظريات عديدة ومتناق�سة.

أننا جند يف يومنا هذا مناذج  وحتى ل������و ا

عديدة مو�س������حة تق������رتح اإ�������رصاك العوامل 

البيولوجي������ة والنف�س������ية واالجتماعية للتنبوؤ 

بالعنف وحماربته، فاإن هذه النماذج هي رهن 

حيان م�ساعر  الت�س������ويات وترتك يف اأغلب االأ

عدم ر�سا وعدم يقني مع قلق. ويظل العنف 

 Muchembled وفق تعبري روبري مو�سمبله

لغزاً مغلقاً.

هل العنف هو امتياز الذكورة؟

هل علينا اأن نعرب كلمة »عنف« باملذكر 

ح�رصاً؟ ه������ذا ما تظهره الوقائع اليومية من 

جمابهات بني املجموعات، وجرائم، وحوادث 

اغت�ساب، وحروب... هي يف غالبيتها اأعمال 

اجلن�س الذكوري. 
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يب������دو اأن اإثب������ات الرجولة ه������و املحرك 

الرئي�س يف املجابهات العدوانية بني ال�سبيان 

يف �سن املراهقة... قد يعود ذلك اإىل ق�سية 

التي�ستو�س������تريون، ه������ذا الهرم������ون الذكوري 

الذي يعطي دماغ ال�س������بيان �س������فات الذكر 

خالل املرحلة اجلنينية، وي�س������ارك يف تطور 

اجل�سد وحتوله اإىل مرحلة البلوغ. 

اإنها فر�س������ية علم النف�س التطوري التي 

تف�رص وج������ود ال�س������لوكيات امل�س������جلة داخل 

دماغنا ملاليني من �س������ني التط������ور. فنموذج 

الرج������ل املحارب املجرَب عل������ى القتال لينجو 

بحياته وليحمي ذريته، هو �س������اأن م�سجل يف 

جيناته...

زمنة  ناث يف غابر االأ هل هذا يعني اأن االإ

كان عليهن اأن تقمن بن�س������اطات اأكرث هدوًءا 

موم������ة وحرا�س������ة مكان ال�س������كن، لذلك  كاالأ

حرمن من غريزة العنف؟ هذه حقيقة ينبغي 

�سارة اإليها. االإ

لك������ن ع������امل النف�������س ري�س������ار ترامبل������ه 

Richard Tremblay ال������ذي در�س بدقة 
تطور العدوانية منذ الطفولة املبكرة اإىل �سن 

أنه، حتى ل������و جلاأ الذكور اإىل  الر�س������د، وجد ا

ناث، غري  أك������رث من االإ العدوانية الفيزيائية ا

اأن هذا الفرق يظّل ب�سيطاً جداً يف الطفولة 

املبكرة.

ناث اأكرث حنكة  االإ

عندما نقرتب من �س������ن املراهقة تتمايز 

ال�س������لوكيات: فالذكور: »�س������وف مييلون اإىل 

ا�س������تخدام الق������وة الفيزيائية، بينم������ا تلجاأ 

الفتيات اإىل ا�ستخدام االعتداء غري املبا�رص...

واإىل تطوير كفاءات لغوية ب�س������كل مبكر واإىل 

ا�س������تعمال البدائل عن االعت������داء الفيزيائي 

قبل الذكور، وذلك باأف�سل ا�ستخدام للكالم 

واأف�سل ا�ستعداد لل�سيطرة على االنفعاالت«. 

هل تع������ود ه������ذه االختالف������ات اإىل الرتبية، 

فيق������ال للذك������ر »قاتل – دافع عن نف�س������ك« 

أم  ويقال للفتيات ال�سغريات »كنَّ لطيفات«، ا

يعود ذلك اإىل التطور؟ بالن�س������بة اإىل ري�س������ار 

ترامبله  Tremblayاملوجة الن�س������وية التي 

تط������ورت يف الغرب منذ �س������ني ال�س������تينيات 

1960 كان ينبغي اأن تدفع باجتاه اإزالة هذه 

الفروق يف ال�س������لوكيات بني اجلن�س������ني، لكن 

ذلك مل يح�سل...

م������ع ذل������ك، الح������ظ علم������اء االجتم������اع 

من������ذ �س������نوات ظه������ور ت�رصف������ات منحرفة 

عن������د الفتيات. ا�ستق�س������ت �س������تيفاين روبي 

Stéphanie Rubi عن������د املراهق������ات يف 
مر�س������يليا اللواتي اتخذن ا�س������م »الفاجرات« 

فوج������دت اأنهن ميار�س������ن التهدي������د وابتزاز 

املال، وال�رصقات، واالعتداءات، واملعاك�سات 

بق�س������د اإزعاج رفقائهن يف ال�سف، البنات 

مثلة تظل  منهم وال�سبيان، لكن مثل هذه االأ
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هام�س������ية. من جهته، �س������اهد عامل االجتماع 

»مروان حممد« اأن يف جمموعات الع�سابات، 

تك������ون الفتي������ات بن�س������بة قليل������ة ويف اأغلب 

وقات يتم ا�ستثناوؤهن من العمل اجلماعي  االأ

أنهن يظهرن  أثناء املجابهات املبا�رصة... غري ا ا

أنثوياً« فعاالً جداً يف تن�سيط العمل  »ن�ساطاً ا

اأو يف تهدئة ال�رصاع...

أنثوي، لكنه  مر، يوجد عنف ا يف واق������ع االأ

آخ������ر، اإنه التدبري املداِور. اأما  عنف من نوع ا

عنف الذكور فهو من نوع املظاهر الفيزيائية 

أك������رث تخريباً وتدمرياً ب�س������كل  وقد ي�س������بح ا

مذهل. 

برنامج تدخل مبكر �سد الغ�سب

نها متنعني من  »اإذا �سفعُت زوجتي، فالأ

الذهاب اإىل املقهى« هذا ما قاله مدمن كحول 

نه يثري اأع�سابي!«  أنا �رصبته، فالأ عنيف. »اإذا ا

ألي�س كذلك؟ ال�س������حية مذنبة  اأمر منطقي ا

وقد ا�س������تحقت هذا التعني������ف. هذا النمط 

من احلجج هو ما ت�سعى املعاجلات املعرفية 

�س������خا�س التابع������ني اأو  اإىل تغي������ريه عن������د االأ

العنيفني... ماذا نفعل، على �سبيل املثال، مع 

هوؤالء الطالب الذي������ن يخربون على الدوام 

عالقته������م مع حميطهم وبالنهاية يعر�س������ون 

أنف�سهم للخطر؟ ا

مريكية، برنامج  يف الوالي������ات املتحدة االأ

»لو�سمان« وفريقه امل�س������مى »ال�سيطرة على 

ول مرة عام  الغ�سب«، والذي متت جتربته الأ

1984، واملَُعّد لل�سيطرة على ثورات الغ�سب 

عند الطالب –�سبيان يف العا�رصة من عمرهم 

– اأظه������ر فعالي������ة متين������ة وم�س������تدمية متت 
مالحظتها حتى �سن املراهقة. ويعتمد على 

و�سع قواعد وا�سحة مل�ساعدة الطالب على 

حتديد م�س������اكلهم والبحث عن حلول بديلة 

ح�س������ا�س والوعي للعواقب  عن الغ�س������ب واالإ

ال�سخ�س������ية واالجتماعية الت������ي تنجم عنه، 

وذلك من منظور احلياة �س������من جمموعات. 

ي�ستخدم هذا الربنامج اأ�رصطة فيديو تظهر 

للتالم������ذة الفتيان التحوالت الفيزيائية التي 

أثناء ثورة الغ�سب ويدفعهم ل�سياغة  حت�سل ا

احللول باأنف�س������هم. ثم يتم دعوتهم اإىل تنفيذ 

خراج هذه احللول  �رصيطهم باأنف�سهم اأي�ساً الإ

واقرتاح طرق حلل النزاعات.

مناط املدر�س������ية تتعلق  هناك بع�������س االأ

بالعنف الرمزي الذي يولِّد م�س������اعر عميقة 

بالظلم بالن�س������بة اإىل العدي������د من التالميذ: 

»خذوا ورقة واكتبوا: اال�س������م، العنوان، مهنة 

 Jérôme الوالدين...« بالن�س������بة اإىل جريوم

ول من كل بداية  ذالل منذ الي������وم االأ أ االإ يبدا

ن هذا الطف������ل، قد واجه  ع������ام درا�س������ي. الأ

�س������عوبة مدر�سية كبرية وهو لي�س غافل عما 

يح�سل له، فهو يعرف جيداً اأن والده عاطل 

عن العمل ووالدته تعمل يف �س������الون حالقة 

مر الذي لن يتيح له ك�سب تقدير  لل�سيدات االأ
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أ�ساتذته بل �سوف ي�ساعف ذلك من االزدراء  ا

الذي ينجم عن نتائجه الرديئة. 

عديدة هي هذه اجلروح الرنج�سية التي 

�س������عف اأن ي�س������عروا بها  ميك������ن للتالمذة االأ

كعن������ف رمزي حقيقي: املل������ف البياين الذي 

يطل������ب يف بداي������ة كل عام من قب������ل جميع 

�س������اتذة تقريباً –واملعلوم������ات متوفرة يف  االأ

اإدارة املدر�س������ة– ون�سخ عن العالمات بالعد 

التنازيل مع مالحظات �س������اخرة بالن�سبة اإىل 

كرث �سعفاً ت�سل اإىل حد قراءة علنية لبع�س  االأ

املقاط������ع الرديئة ج������داً. واأحياناً يُكتب ذلك 

على اللوح مم������ا يعر�س التلميذ لل�س������خرية 

اأمام ال�س������ف باأكمله... اإن ا�ستق�س������اء بيري 

مريل Pierre Merle قد اأح�سى جمموعة 

من هذه املمار�سات اجلارحة املذلة من قبل 

�ساتذة والتي تولد �س������عوراً عميقاً بالظلم  االأ

آثاراً ال متحى.  وترتك اأحياناً ا

وتكرث احلاالت التي يت������م فيها التعر�س 

لل�سخ�س������ية واالنتماء االجتماع������ي اأو حتى 

لل�س������كل: وحتى اإعطاء ت�س������ميات مذلة مثل 

ه اإىل فتاة  )»ال اأفهم يا �س������يدتي« تعب������ري يوجَّ

حد  أو يقال الأ �سئلة، ا �سغرية تطرح كثري من االأ

طفال يعمل والده يف الرتميم: »اأف�سل لك  االأ

اأن تذه������ب وتبيع البطاطا املقلية على حافة 

أو اأحكام قاتلة تهني ال�سخ�سية  الطريق«...( ا

أ�س������تاذ  أو ا مثل:بليد، م������ّدع، تنبل، خامل... ا

ي�������رص باأن تقوم تلميذة )وهي �س������مينة جداً( 

خرين كمثال  أم������ام االآ بالقف������ز العايل لتكون ا

اليحتذى به!... 

�س�سة ولية املوؤ م�سوؤ

ذالل اجلماعي: مربي  أي�س������اً االإ هن������اك ا

يق�سم ال�سف ويف�سله بني »اجلنة« )التالمذة 

النجباء قرب النافذة(، وال�»املطهر« )للتالمذة 

الو�سط(، و»جهنم« )للتالمذة ال�سعفاء قرب 

احلائط(... تعود هذه املمار�سات اإىل اأعوام 

1980 وناأمل اأال تكون م�ستمرة اليوم. لكن يف 

زمن الدمقرطة املدر�سية، تكاثرت ال�سفوف 

ذات امل�س������توى وممار�س������ات العزل والتمييز 

العن�رصي اجلماعي مما يجعل من الطالب 

ر بهم ومو�سومني بالعار  الرديئني طالباً م�سهَّ

حيان، خ�سو�س������اً يف املوؤ�س�سات  يف اأغلب االأ

الت������ي تريد احلف������اظ على �س������فوف جيدة 

مبعزل عن مثريي ال�سغب واملخلني بالنظام. 

ذالل،  ويقول »مريل Merle«: »ال�س������عور باالإ

وباحلق������وق غ������ري املحرتمة، يحتل مو�س������عاً 

ول يف اخلروج  مركزياً اإن مل يكن املو�س������ع االأ

من املدر�س������ة« فطالب اليوم عندما يُ�ساألون 

يف اال�ستق�ساء، يتحدثون عن ذلك ب�رصاحة 

فيها خ�س������وع اأحيان������اً وفيها عن������ف اأحياناً 

اأخرى. وه������و لي�س عامل االجتماع الوحيد يف 

املدر�سة الذي ي�سري اإىل م�س������وؤولية املوؤ�س�سة 

يف مظاه������ر العن������ف. لقد حللهم فران�س������وا 

دوب������ه François Dubet وكاأنه������م »ثورة 
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املهزوم������ني« يف نظام مدر�س������ي يقّيم املتفوق 

�سعف. املمتاز ويحتقر االأ

يف ع�رص الدميقراطية، حيث ت�س������تقبل 

و�ساط االجتماعية  املدر�سة تالميذ من كل االأ

وم������ن كل الثقافات، ويف ع�رص اأ�س������بح فيه 

اح������رتام وكرامة كل فرد م������ن القيم املطالب 

بها م������ن قب������ل املجتمعات املعا�������رصة، ظلت 

املمار�س������ات املذلة �س������ائدة وهي موروثة عن 

اإرث تربوي متت ممار�سته ملدة طويلة حيث 

كان ي�س������ع يف اأوىل ممار�س������اته اخل�س������وع 

لقاب املذلة التي  واملعاقبات اجل�س������دية واالأ

تبدو لن������ا اليوم غري مقبولة اأخالقياً وتعطي 

 Merle نتائج عك�س������ية. بالن�س������بة اإىل مريل

م�س������األة حق التالمذة قد اأهمل النظر فيها 

خرية مل�س������لحة م�س������ائل اأكرث  يف ال�س������نني االأ

مر امللح،  ح�رصاً: النظام والعلمانية. لكن االأ

كي ال يولد العنف عنفاً هو اأن جنعله مو�سع 

اهتمام ورعاية. 

 ويرى الباحثون اأن العنف املدر�سي يبدو 

وكاأنه نتيج������ة ملر�س اجتماعي ح�س������ل من 

جراء ات�س������اع التعليم اإ�سافة اإىل ال�سعوبات 

االقت�سادية الكبرية التي جعلت عنف ال�سارع 

يدخل اإىل املدر�س������ة، اأي عن������ف املراهقني، 

واأحياناً اجلانحني... اإ�سافة اإىل اأن مو�سوع 

العنف املدر�س������ي قد غاب نهائياً من خطاب 

اأخ�س������ائيي علم االجتماع الرتب������وي.. ففي 

اأعوام ال�سبعينيات، عندما كان يتم التحدث 

عن العنف يف املدر�س������ة، كان يُعتقد مبا�رصة 

دارة».  بالعنف النظامي يف »مدر�سة �سيئة االإ

فاإذا كان البع�س يحلم اليوم بعودة املدر�س������ة 

الداخلية ال�سلطوية وعودة العقوبات واللبا�س 

ن هذا ال�س������كل م������ن العنف قد  املوحد، فالأ

تراجع كثرياً.

يُظِه������ُر العنف املعا�رص �س������جاًل اآخراً من 

ال�س������يطرة. فبالتاأكيد عل������ى اأن الطالب هم 

اأحرار وم�سوؤولون عن اأفعالهم، واأن املدر�سة 

تعمل ما بو�س������عها من اأج������ل جناحهم، هذا 

يعن������ي اأن جنعله������م مذنبني ويحمل������ون وزر 

أنهم اأحرار ومت�س������اوون. لقد  ف�س������لهم طاملا ا

بين������ت الدرا�س������ات اأن اأكرث ما ي������وؤمل الطالب 

بعاد،  اليوم هو اخلوف من االحتقار ومن االإ

ويف النهاية فقدان احرتام الذات. اأمام هذه 

التجربة يف اكت�س������اف عدم امل�س������اواة، هناك 

أنواع من ردود الفعل:  ثالثة ا

ول يكون ب�������: »لن األعب بعد اليوم«؛  - االأ

ين�س������حب التلميذ؛ رد الفعل هذا هو �س������ائع 

نه  اأكرث مما نعتقد، ومل ياأخذ حقه بالدرا�سة الأ

مل يرث ف�س������يحة طاملا اأن ه������وؤالء التالمذة ال 

أنف�سهم معتربين  يحدثون جلبة، فهم يحمون ا

اأن احلياة احلقيقية هي يف مكان اآخر.... 

اأما رد الفعل الثاين فهو اال�ستمرار   -

بطريقة روتينية، كل �س������يء ي�س������به املدر�سة، 

لكن������ه لي�������س مدر�س������ة حقيقية. تق������ود هذه 

اال�س������رتاتيجية اإىل لع������ب دور التلمي������ذ اأي 



طفال، �شاأن غريزي �أم ثقايف – تربوي �شلوكيات �لأ

ول  2010 172 الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

احل�س������ور لتاأمني نوع من اال�ستمرارية لكن 

ن املدر�س������ة  دون االلتزام ب�س������كل فعلي... الأ

اإذا مل نلتزم فيها بالتعلم �سيكون لدينا فر�س 

قليلة للتعلم. 

رد الفعل الثالث، هو غالباً و�س������ع   -

اأطفال احلا�رصة وخ�سو�ساً ال�سبيان منهم، 

ويتجل������ى باإنقاذ الكرامة ع������ن طريق رف�س 

و�س������د نظام يف�س������لك ويجربك اأن ت�س������بح 

عاجزاً. فاملو�سوع هنا قلب املعادلة ال�سلبية: 

»مبا اأن املدر�سة جتربين على اأن اأعي�س وكاأين 

�ساتذة وعلى  ملغى فاأنا اأعلن احلرب على االأ

أية  النظام...« بالن�س������بة اإىل هوؤالء الطالب، ا

نظرة غام�س������ة اأو مالحظة جارحة ت�س������بح 

ذريع������ة لالعتداء عل������ى املعل������م حلفظ ماء 

الوجه. 

اإن ر�سوخ بنية النظم املدر�سية توؤدي اإىل 

اأن التلميذ ال�سعيف لي�س لديه فر�س ليكوِّن 

�س������ورة م�رصِّفة عن نف�س������ه، فهو بقيامه �سد 

النظ������م يبني كرامته. يف بع�س املدار�س، يتم 

االعتداء فوراً عل������ى الطالب النجباء الذين 

يعتربونهم قد خان������وا »املجموعة«. فاإذا كان 

عدد كبري م������ن الطالب قد ابتنوا كمواطنني 

بف�سل املدر�سة لكن اآخرين قد ابتنوا �سدها. 

فعنف الطالب الفا�س������لني ميكن تف�سريه باأنه 

ن النج������اح االجتماعي  ناج������م عن القل������ق الأ

ن  مرتبط ب�س������كل وثيق بالنجاح املدر�سي، والأ

ال�س������هادات )الدبلوم( تلعب دوراً حا�سماً يف 

فراد، عام درا�س������ي اإ�س������ايف ي�ساوي  مهنة االأ

زيادة يف الراتب. لكن اعتقادنا يف دور الدبلوم 

يو�سع مدى الظاهرة، هناك تراث يقودنا اإىل 

التفكري باأن احلركي������ة االجتماعية الوحيدة 

امل�رصِّفة تعود اإىل ال�س������هادات )الدبلومات(. 

فالف������رد الذي جنح مب�رصوع������ه يقيَّم بدرجة 

اأقل من ابن ال�س������عب ال������ذي ارتقى املراتب 

بامتياز درا�س������اته. فالنجاح االجتماعي عن 

طريق الن�س������اط االقت�سادي ال ينظر له على 

أن������ه اأهل للثقة، ومبا اأن املدر�س������ني متيقنون  ا

من جت�س������يد النجاح بالدبلوم، في�سعب على 

املدر�س������ة التخلي عن هذا االعتقاد!. كل ما 

يُبِعد عن الطريق امللكي للدرا�سات هو ف�سل 

هلية.  كبري ونوع من عدم االأ

ويعتقد املعلمون اأن امل�س������توى ينخف�س، 

أنهم مه������ددون بالعنف ويبذلون  وي�س������عرون ا

ق�س������ارى جهده������م وي�س������تنفذون قواهم يف 

مهنة اأ�س������بحت اأ�سعب من ال�سابق بدرجات 

كما اأ�سبحت اأكرث ت�سدداً؛ ومن جهة اأخرى، 

حباط وباأنهم حمتقرون...  ي�سعر الطالب باالإ

وجتاه هذه امل�س������ائل حالي������اً، هناك موقفان 

يتجابهان: يعتقد بع�سهم اأن الطالب الذين 

يف�س������لون هم نتيجة ال�سري الطبيعي للنظام، 

أن������ه ينبغي اإدخ������ال و�س������ائل تعليمية اأقوى  وا

لتوجيهه������م ودعمهم؛ بينما يعتق������د اآخرون 

أن������ه ينبغي تغيري املنظمة املدر�س������ية واإعادة  ا

طرح م�س������األة ال�سري الطبيعي لها، طاملا ينتج 

خفاقات!... نظامها كل هذه االإ
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ع���الم، م�ساألة فيها  ولي���ة و�سائل االإ م�سوؤ

نظر

يبدو اأن هناك �س������عوبة يف اإيجاد رابط 

نظامي بني �س������ور الفيديو والتلفزيون وبني 

أدان الراأي  ال�س������لوكيات العنيف������ة، حتى ل������و ا

فالم العنيفة. ألعاب الفيديو واالأ العام ا

العن������ف، والتبعية واخل�س������وع  امته������ان 

واالنغ������الق عل������ى النف�������س، والعدوانية هي 

ن ت�س������كل تهديداً بالن�س������بة اإىل  اأمور قابلة الأ

النظام الع������ام، حيث يخاف املرء اأن يقع هو 

نف�سه �سحية للعنف... اإ�سافة اإىل اأن هناك 

مرا�س االجتماعية ت�س������اهم  الكثري م������ن االأ

ال�سا�س������ات يومي������اً بتفاقمه������ا. فالتلفزيون، 

نرتنت هي  ألعاب الفيدي������و واالإ وال�س������ينما وا

و�سائل مدانة با�س������تمرار ومتهمة بامل�ساعدة 

عل������ى االنتقال م������ن العنف االفرتا�س������ي اإىل 

 Scream العنف احلقيقي. فاأفالم �سكرمي

وكريف������ن Craven، وفيل������م »قتلة بالوالدة« 

وليف������ر �س������تون Oliver Stone، ال������ذي  الأ

فيه يُ�رصِّح �س������بان من ذوي ال�س������وابق، باأنهم 

أنف�سهم فيه، ت�سكل جميعها م�سادراً  وجدوا ا

كال�س������يكية يف هذا املو�سوع. هناك حمالت 

رقابة عرفت كيف جتد اأف�سل حليف لها يف 

عمال العلمية املخ�س�سة  قلب الوفرة من االأ

لهذه امل�س������األة. وقد بّدلت املوؤ�س�سات العلمية 

الكربى، ب�س������كل كبري، ال�سعور بتوافق علمي 

وا�سح ب�س������دد هذه امل�س������األة كما يظهر من 

مريكي������ة  كادميي������ة االأ افتتاحي������ة موؤمت������ر االأ

للطفول������ة عام 2000 ال������ذي ورد فيها: »لقد 

متَّ تقييم العالقة ال�س������ببية بني عنف و�سائل 

عالم وعواقب������ه وبني ما يخ�س العدوانية  االإ

ال�س������لوكية منذ اأعوام 1950 حيث اأجري يف 

مريكية ويف بالد اأخرى  الواليات املتحدة االأ

من العامل اأكرث من 3500 بحث، م�س������تخدمني 

خمتلف طرق اال�ستق�ساء والدر�س، وكل هذه 

أ�س������ارت اإىل عالقة  بحاث، عدا 18 منها، ا االأ

عالم  متبادلة اإيجابية بني التعر�س لو�سائل االإ

وبني ال�سلوك العنيف«. 

مريكية  لق������د كانت اأعم������ال املخاب������ر االأ

 Faye Steuer لعلماء النف�س فاي �س������توير

 James Applefield آبلفيل������د وجيم�������س ا

ورودين �س������ميث Rodney Smith من بني 

عمال البحثية عام 1971 التي اأكدت  اأوىل االأ

على مثل هذه العالقة ال�س������ببية بني �س������ور 

تلفزيونية واأفالم فيديو ذات طابع عنيف وبني 

طفال. قام هوؤالء  ال�س������لوك العدواين عند االأ

البحاث������ة بتعري�س اأطفال با�س������م »جمموعة 

جتريبية« لر�سوم متحركة ذات حمتوى عنيف 

ملدة اأحد ع�رص يوماً، بينما تعر�ست جمموعة 

طفال با�س������م »جمموعة املراقبة«  ثانية من االأ

لربامج لي�س فيها مو�س������وع عنف وا�سح. يف 

طفال للعب  حد ع�رص يوماً ت�سجع االأ نهاية االأ

�س������وية: فاأ�سار البحاثة باأنه بدر عدوانية من 
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اأطف������ال املجموعة التجريبي������ة اأكرث مما بدر 

من جمموعة املراقبة. 

أبعد من ذلك  وذهبت بع�س البحوث اإىل ا

بتبيان الطابع الذي يتنب������اأ باأفعال اإجرامية 

عند املجموعة التي �س������اهدت اأفالم عنيفة 

أثناء مرحل������ة الطفولة. اأما علم������اء النف�س  ا

 Huesmann مريكان رويل هوي�س������مان االأ

 Leonard Eron وليونار اإيرون Rowell
فيوؤكدان ب�سكل خا�س على اأن م�ساهدة العنف 

الب�رصي يف �س������ن الثامنة تزيد ب�سكل وا�سح 

جرامية بعد  عمال االإ من حدة النزوع اإىل االأ

عقد اأو عقدين من الزمن. ويف عام 2002، 

مريكان جوفري جون�س������ن  ن�رص البحاث������ة االأ

كوه������ني  وباتري�س������يا   Joffrey Johnson
Patricia Cohen نتائج درا�س������ة اأجريت 
بني اأعوام 1975 و2000 على اأكرث من 700 

طفال  عائلة نيويوركية فتبنّي لهم������ا باأن: االأ

أربع  كرث من ا الذين ي�س������اهدون التلفزي������ون الأ

�س������اعات يومياً قبل �س������ن ال�س������ت �س������نوات، 

معر�س������ون اأكرث بخم�س م������رات من غريهم 

لتبني �س������لوكيات عنيفة يف �سن الر�سد. هذه 

الدرا�س������ة على غرار الكثري غريها ا�ستنتجت 

أثبت������ت حقيق������ة التعلم املبك������ر للت�رصفات  وا

العنيف������ة )قبل عم������ر الثماين �س������نوات( كما 

بينت وجود �س������عوبات كبرية للتخل�س منها 

طاملا ا�ستقرت يف الداخل.

عالم  اإن جترمي هذه املقاربة لو�س������ائل االإ

أنه ي�س������ود يف  ذات املوا�س������يع العنيفة يبدو ا

فرن�س������ا. اإنه موقف تبناه تقريران ر�س������مّيان 

حول هذه امل�ساألة، بطلب من املوؤ�س�سات العامة 

خرية. يف ع������ام 2002،ظهر  يف ال�س������نوات االأ

تقري������ر بعثة تقييم تاأثريات العرو�س العنيفة 

يف التلفزيون، بو�س������اطة الفيل�سوفة بالندين 

كريغ������ل Blandine Kriegel، بطلب من 

وزارة الثقافة والذي ورد فيه: »اأقرت و�سلمت 

أث������ري وا�س������ح ملفع������ول بث مناظ������ر عنيفة  بتا

على �س������لوكيات ال�س������بيبة و\اأو مبجموع 

افرتا�سات مت�س������افرة متيل اإىل تثبيت هذا 

أث������ري.« بع������د ثالث �س������نني، ظه������ر تقرير  التا

أثار جدالً وا�سعاً  ن�س������ريم Inserm الذي ا االإ

أكَد فيه ب�سدد »ا�سطراب ال�سلوكيات  حيث ا

عمال  عند الطفل واملراه������ق« اأن »غالبية االأ

تدفعن������ا اإىل التفكري باأن العن������ف الذي تبثه 

عالم له عواقب على ال�سلوكيات  و�س������ائل االإ

العنيفة يف املدى الق�سري والبعيد«. 

دور الو�سيط البالغ

غري اأن هذي������ن التقريرين ي�س������ريان اإىل 

ع������الم ال تخل������ق هي نف�س������ها  اأن و�س������ائل االإ

ب�س������كل مبا�رص امل�سائل ال�سلوكية عند الطفل 

واملراهق، ويرف�س������ان اأي »تاأثري تلقائي« تابع 

بني العنف االفرتا�سي والعنف االجتماعي. 

ويعتقد املحلل النف�س������ي الفرن�س������ي �س������ريج 

اأن »ت�س������وي�س   Serge Tisseron تي�رصون

ال�س������ور العنيفة وتداخلها مع عوامل عديدة 
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ثر احلا�س������م« يف توليد العنف.  اأخرى هو االأ

فهو بهذا ال�سدد يدعو اإىل تفكيك التعريف 

الب�سيط ل�»عنف ال�سور«، وهي فكرة بح�سبه، 

حتاول �س������مل ثالث حقائق متميزة الواحدة 

خرى: امل�س������امني املعرو�س������ة العنيفة  عن االأ

والت������ي ميك������ن لنا اأن نح�س������بها ون�س������نفها؛ 

والعن������ف املمار�������س مبا�رصة على امل�س������اهد، 

والذي يتغرّي وفق درجة ح�سا�سية وجتربة كل 

فرد على حدا؛ وا�ستجابة امل�ساهد اإىل مناذج 

ال�س������لوكيات العنيفة املقرتحة. يدعونا هذا 

التفكيك للتمييز بني »�س������ور عنيفة« و»�سور 

�س������ارة اإىل وزن الذات  ت�سنع العنف«، مع االإ

النف�سانية والتاريخ ال�سخ�سي للم�ساهد وتاأثري 

ذلك على ا�س������تقبال ال�س������ور. »اإنها خا�سية 

ال�س������ور بقدرته������ا على اإيق������اظ االنفعاالت 

اخلادعة  التخيلية  والت�سورات  حا�سي�س  واالأ

فكار املرتبطة بر�س������و�س )واآالم( �سابقة  واالأ

مدفونة يف حنايا النف�س، اإ�سافة اإىل قدرتها 

على اإعطاء نوع من التحري�س على التجدد. 

أي�س������اً الداعم والذريعة،  فال�سورة هنا هي ا

أبداً ال�سبب الرئي�س.«  لكنها لي�ست ا

ي�س������كل العمر وفق ه������ذا الباحث متغرياً 

أيه اأن الطفل قد ال ميتلك كالبالغ  هاماً، فربا

القدرات نف�سها التي ت�ساعده على ا�ستيعاب 

املعن������ى، وبالتايل تختلف عالقته بال�س������ور؛ 

ويعتقد اأن عدم وجود و�س������يط بالغ مل�ساعدة 

الطفل يف ا�س������تيعاب ال�س������ور التي يتلقاها، 

ي�سعفه يف و�سطه الذي ينتمي اإليه. فال�سغط 

النف�س������ي والقلق الناجمان عن ال�س������ور هي 

�سارات  اأمور جتعله اأكرث قابلية لالن�سياع لالإ

التي يقدمها له قائد املجموعة. »ميكننا اإذاً 

القول اإن عنف ال�سور يهياأ لعنف املجموعات 

واإن عن������ف املجموعات ي�س������اعف من عنف 

طفال اإىل ا�ستيعاب  ال�سور. اإذا مل يتو�سل االأ

مفاعي������ل ال�س������ور وتاأثريها عليه������م، فاإنهم 

ل اندماجهم يف  �سيتعر�سون خلطر اأكرب ي�سهِّ

جمموعتهم«. 

وحتاول بحوث اأخرى اإظهار تنافر اأقوى 

جماع الن�س������بي. فبالن�س������بة  �س������من هذا االإ

طفال، الكندي  اإىل اأخ�س������ائي علم نف�������س االأ

 :Richard Tremblay ترامبله  ري�س������ار 

اإن التناق�س الثابت يف ال�سلوكيات العدائية 

ربع �سنوات و�سن الر�سد يناق�س  بني �س������ن االأ

ويدح�س بحد ذات������ه فكرة العنف الفيزيائي 

ع������الم، الذي  الناج������م عن عنف و�س������ائل االإ

ي�س������كل قوة خمربة فقط لدى عدد قليل من 

فراد من الذين مل يتعلموا ال�س������يطرة على  االأ

عدوانيتهم. 

آخ������رون ينقدون الثغرات  هناك باحثون ا

العلمية واملنهجية التي ت�ستند اإليها النظريات 

القائمة على اإثبات عالقة �سببية بني العنف 

ويت�ساءلون  االجتماعي،  والعنف  االفرتا�سي 

عن كيفية برهنتها ون�رصها.
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نظريات خمالفة

يف ع������ام 2005، طرح������ت اأبحاث علماء 

 Kevin النف�س الربيطاني������ني كيفني براوين

 Catherine وكاتري������ن هاملنت Browne
بريمنغ������ام  جامع������ة  م������ن   Hamilton
Birmingham فكرة مفادها: باأن م�ساهدة 
اأفالم عنيفة لها تاأثريات على املدى الق�سري 

يف مو�س������وع الع�سبية، كما تزيد من احتمال 

حدوث ال�سلوكيات العدائية اأو اجلبانة عند 

�س������غار ال�سن وخ�سو�س������اً عند الذكور. لكن 

وفق ه������وؤالء البحاثة، ت�س������بح الرباهني بال 

طفال  طالق عندما يكون االأ أ�س������ا�س على االإ ا

أي�ساً  مو�سوع البحث اأكرب �سناً ومراهقني، وا

يف اإطار درا�سة التاأثريات على املدى البعيد 

عم������ار. »االعت������داءات لها مظهر  ويف كل االأ

متعدد العوامل مقوَّى بال�سعوبة املنهجية يف 

تبيان العالقة ال�سببية«. ففي اال�سطرابات 

ع�ساب، اختالجات،  الفيزيولوجية )تهيج االأ

اإلخ( التي يتم ال�سعور بها لفرتة ق�سرية، فاإن 

فالم مثرية  طفال �سغار ال�سن الأ م�س������اهدة االأ

أنها م�س������األة  للقلق تفر�س نف�س������ها اإذاً على ا

�سحة عامة اأكرث منها م�ساألة نظام عام.

اإن حال������ة تهديد النظام الع������ام، والذي 

ين�س������ب عادة لل�سا�سات، يحاول وي�رص علماء 

مريكان كري�س������توفر فريغ�س������ن)3(  النف�س االأ

وجونات������ان   Christopher Ferguson
 Jonathan Freedman فريدم������ان 

اإثبات بطالنه. قارن كري�س������توفر فريغو�سن 

بني 25 درا�س������ة ت������دور حمتوياتها حول تاأثري 

ألعاب الفيديو العنيفة. فرف�س تبني الطرق  ا

امل�ستخدمة يف اال�ستنتاجات مو�سوع البحث، 

كما نقد نق�س ال�رصامة العلمية خ�سو�س������اً 

يف املعاي������ري املتخ������ذة يف مفه������وم العدوانية 

والعنف. قراءة دقيقة للتقرير العلمي توحي 

لنا ب������اأن العديد من الدرا�س������ات التي اأيدت 

عالم وبني  وجود عالقة بني عنف و�سائل االإ

عنف امل�س������اهدين الفتيان تقدم براهني غري 

منطقية وقابلة للنقا�س. كما يرف�س فريغ�سن 

التف�س������ريات العلمية التوافقي������ة التي متليها 

الرغب������ات االأخالقية يف املجتمع، ويعتقد اأن 

أنه  فالم، والذي ات�س������ح ا جت������رمي اتفاقي لالأ

اأكرث ربحاً بالن�س������بة اإىل امل�س������وؤولني، هو اأمر 

غري �سالح لعرقلة وتعطيل ما يحدده كاأ�سباب 

أيه:  عمال املنحرفة التي هي برا حقيقي������ة لالأ

عدم امل�ساواة االجتماعية املرتافقة يف اأغلب 

حيان مع امل�س������ائل العائلية، واالجتماعية  االأ

خ�سائي بعلم  والنف�س������ية. من جهته يذكر االأ

 Richard طفال ري�س������ار ترامبله نف�������س االأ

أن������ه فيما م�س������ى: »اتهم جان  Tremblay ا
جاك رو�س������و مثله مثل اأر�سطو، امل�رصح، باأنه 

ي�س������يء اإىل النمو االأخالقي عند ال�س������باب«. 

أيه هي حالة تفر�س اليوم على و�س������ائل  وبرا

عالم. االإ
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من اأجل حمو اأّمية �سمعية- ب�رصية

فالم  يعتقد العديد م������ن الباحثني اأن االأ

العنيفة ق������د حتِدث عند الطف������ل انفعاالت 

مكروهة )قلق، خوف، غ�سب، ا�سمئزاز اإلخ(، 

مما قد ت�ستدعي اإىل تف�سري من حماِور بالغ. 

 Michael فوفق عامل النف�س ميكائيل �ستورا

طفال وحدهم  أاّل يُ������رتك االأ Stora:»ينبغي ا
هل–  أبداً اأمام �سمت ال�سور. التفاعل بني االأ ا

طفال بهذا اخل�سو�س هو �ساأن �رصوري  واالأ

طفال على ك�سف وفهم خمتلف  مل�س������اعدة االأ

فالم وعلى تفكيك الر�سائل والتعبري  مناذج االأ

عن م�ساعرهم وانفعاالتهم وت�ساوؤالتهم، ومن 

اأجل اإعطاء معنى ملا �س������اهدوه«. فال�س������ور 

خب������ار املتلفزة عن  الفج������ة التي تنقله������ا االأ

الواق������ع، اإذا مل ي�س������وَّب معناها ومل تف�رصَّ من 

قبل حماور، قد ت�سبب ر�سو�ساً جدية، وعلى 

خ�س اإذا الحظ الطفل القلق الذي ي�سعر  االأ

هل نف�س������هم وي�س������متون عنه يف اأغلب  به االأ

فكار،  حيان. على هذا امل�س������توى م������ن االأ االأ

طالب وزير الرتبية الفرن�س������ي املعلمني بذكر 

كوارث، مثل كارثة ت�س������ونامي 2004 للتعبري 

عنه������ا واإعطائها معنى، بغي������ة التخفيف من 

ذه������ال والعجز اأمام هذه  وطاأة ال�س������عق واالإ

أ�س������كال »تعليم قراءة  ال�س������ور. اإنه �سكل من ا

ال�س������ور املتلف������زة« مما يدعو له������ا عدد من 

الباحثني املقتنعني بالقدرة الر�سية الكامنة 

لبع�س ال�س������ور على ال�سبان �س������غار ال�سن. 

ووفق جتارب عامل النف�س البلجيكي مار�سيل 

الت������ي   Marcel Frydman فريدم������ان 

أثبتت  طفال اجلانح������ني، ا اأجراه������ا عل������ى االأ

عم������ال الوقائية والرتبوية قد ت�س������مح  اأن االأ

بالتخفي������ف وحتى باإبطال ال�س������غط والقلق 

ف������الم العنيفة. هناك نتائج  الذي ت�س������ببه االأ

ه������ايل الذين  تغذي حت������ركات الباحثني واالأ

منذ �س������ني 1970 يطالب������ون باإدخال التعليم 

ال�س������معي- الب�رصي يف الربامج املدر�س������ية 

ب�سكٍل ي�ستند اإىل اكت�س������اف اللغة ال�سمعية- 

الب�رصية )�سلم املخططات، حركات الكامريا، 

التزييف والتقليد، اإلخ( واإىل التف�سري الفعلي 

آٍن معاً.  ملحتوى العر�س يف ا

هل ينبغي اإدانة األعاب الفيديو؟

ألعاب الفيديو تخرج الذين ين�ساقون  اإن ا

اإليها من دور امل�س������اهد ال�س������لبي. على هذا 

ال�س������عيد، ه������ي جمه������زة بنظ������ام خا�س من 

عالم. يف  خرى لو�س������ائل االإ �س������كال االأ بني االأ

موا�سيعها مقا�س������د خبث اجتماعي مطلق 

العنان، فهي تارة، تكون متهمة باإثارة غرائز 

عدائية و�سادية، واأزمات هياج، وتارة اأخرى 

أ�س������كال من  ت�س������بب انغالق عل������ى الذات، وا

اخل�سوع والتبعية، اإلخ. اإن ظاهرة الفو�سى 

يف العوامل الواقعية واالفرتا�سية والتي تعر�س 

ب�سكل كثيف، توفر لنا تف�سرياً ملثل هذه املواقف 

�س������ول االجتماعية.  الهدام������ة واملنافي������ة لالأ

فالطاب������ع املحارب واملر�س������ي يف العديد من 

فالم ي�س������دم ب�سدة القيم االأخالقية  هذه االأ

حي������ان البالغون.  الت������ي يحملها يف اأغلب االأ
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�س������تيموليتور  اللعب������ة مثل »فاليت  الفيلم– 

Flight Simulator، الذي فيه ميكننا اأن 
نقود طائرة ون�س������تويل عليها قبل اأن نقتحم 

املباين، قد يبدو م�سيئاً للم�ساعر على �سبيل 

املثال.ومل يتوقف العديد م������ن علماء النف�س 

 Craig مريكان كريغ اندر�سن ومن بينهم االأ

 Douglas ودوغال�س جانتيل Anderson
Gentile عن اإ�سدار حتاليل تندد بالطابع 
عالم. مع  امل�س������يء ملثل هذا ال�س������نف من االإ

اأن علماء نف�س اآخرين مثل ميكائيل �س������تورا 

Michael Stora ي�س������ري اإىل اأهمي������ة هذه 
نها ت�سمح  الن�س������اطات من املتعة- الرتبوية الأ

ن�س������ان على وجه اخل�س������و�س باأن يقف  لالإ

على م�سافة منها واأن يتفهم الدراما وال�سور 

العنيفة التي ين�رصها حميطنا الثقايف. وي�سري 

يجابي  هذا الباحث الفرن�سي اإىل الطابع االإ

لفر�س������ة تفريغ �س������حنات الغرائ������ز العدائية 

ألعاب الفيديو، دون ذنب. اأما  التي ت�س������كلها ا

 World of Warcraft الفيل������م ال�س������ائع

الذي يدعو اإىل جت�س������يد �سخ�سيات خيالية 

�س������اطري اال�س������كندينافية، فقد  ملهمة من االأ

القى جناحاً كبرياً عند املراهقني. بو�س������اطة 

هذا النم������وذج يجد الفتى نف�س������ه مبواجهة 

عوامل جمهولة ينبغي عليه اأن يت�رصف حيالها 

ويتخذ القرارات، مما يتيح له بناء مدى خا�س 

به، م�س������تقل عن جو اأهله، واأن يخلق لنف�سه 

ثقافة- معاك�سة، خا�سة باملراهقة. 

 Patricia برهنت باتري�س������يا غرينفيلد

Greenfield م������ن جامعة لو�������س اأجنلو�س 
ألعاَب الفيديو تن�سط بع�ساً  )كاليفورنيا(، اأن ا

م������ن كفاءاتن������ا املعرفية، مثل ثقاف������ة املكان 

والذكاء اال�س������تنباطي واملق������درة على القيام 

مبه������ام عدي������دة يف اآن معاً. وي�س������ري باحثون 

 François اآخرون، منهم فران�س������وا مارتي

 Michael �س������تورا  وميكائي������ل   Marty
فالم العنيفة  Stora اإىل ال������دور املعاِل������ج لالأ
فالم الفيديو ب�سكل خا�س.  ب�س������كل عام، والأ

وقد بّينت اأبحاثهم كيف وباأي طريقة ميكن 

لالنت�س������ارات املحققة يف العامل االفرتا�سي 

خرين،  لعاب الفيديو، وتقييمها من قبل االآ الأ

اأن ت�ساهم باإ�سالح نرج�سية طفل متاأمل. 

 ،L'insondable Enigme بعنوان: اللغز املغلق Martine Fournier عن درا�سة للباحثة مارتني فورنيه  -1

عالم م�سالة فيها نظر  وعن درا�س������ة للباحثة ليدي فورنيه Lydie Fournier بعنوان: م�سوؤولية و�سائل االإ

.Sciences Humaines –ن�سانية Medias.une responsabilité contestée العلوم االإ
 La guerre des boutons au XXIe »انظ������ر رواي������ة »حرب الرباعم يف الق������رن الواح������د والع�رصي������ن  -2

.siècle
كري�س������توفر فريغو�س������ن Christoher Ferguson هو باحث يف مديرية العلوم ال�سلوكية التطبيقية ويف   -3

الق�ساء اجلنائي يف اجلامعة الدولية A&M يف تك�سا�س.

الهوام�ش



من الرتبوي للطفل يف العامل الرقمي الأ

179 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

-1-
ي�ش������هد عاملنا املعا�رص الكثري من التق������دم العلمي والتكنولوجي واالنفجار 

الثقايف واملع������ريف،، وتعي�ش املجتمعات التعليمية مرحلة من االنفتاح ب�ش������كل 

الفت للنظر يف خمتلف املجاالت، فقد تال�ش������ت احلدود وامل�ش������افات، واأو�شك 

الفا�شل الزمني بني احلا�رص وامل�شتقبل اأن ي�شبح فا�شاًل افرتا�شياً.

باحثة واأ�ستاذة جامعية ووزيرة التعليم العايل �سابقًا.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁❁

ò

مــــــن الرتبــــــوي للطفــــــل الأ

 يف العامل الرقمي

د. �ساحلة �سنقر

❁
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التكنولوجيات  اأعم������ق  اأ�ص������بحت  لق������د 

واأكرثها فعالية هي تلك التي تختفي يف ثنايا 

املكان، فهن������اك الهوات������ف املحمولة، واآالت 

لكرتونية،  االإ وال�صا�ص������ات  الرقمية  الت�صوير 

خرى.. والتي دخلت يف ن�ص������يج  جهزة االأ واالأ

ن�ص������ان، حتى اإن الباحث  احلي������اة اليومية للإ

مريك������ي م������ارك وي������زر1990، ا�ص������تخدم  االأ

م�صطلح )احلو�ص������بة موجودة يف كل مكان( 

م�ص������راً يف ذلك اإىل عملية دمج احلا�ص������وب 

ب�ص������هولة يف العامل املادي، وي�ص������فها البع�ض 

ن�صان  ب�)التكنولوجيا الهادئة( كونها جعلت االإ

اأكرث قدرة على التكيف والتوا�صل والتفاعل 

احل�ص������ا�ض واال�ص������تجابة ال�رسيعة مع كل ما 

يدور حوله.

ونلحظ ت�ص������ارعاً فائق الت�صور يف الكثر 

لكرتونية، فهي تزود الفرد  من املنتج������ات االإ

بكل ما يحتاجه من املعارف بو�صاطة اأجهزة 

�ص������غرة يجد فيها ملي������ن املعلومات التي 

يريدها، اإىل درجة اأ�ص������بحت احلياة اليومية 

معتم������دة عليها. فقد �ص������اعدت يف انت�ص������ار 

الثقافات بن امل�صتخدمن لهذه التكنولوجيا، 

وجعلت التوا�صل �صهًل ومتاحاً، وكمثال على 

ذلك فاإن موقع Google الذي تاأ�ص�������ض يف 

عام 1998بكلفة /100،000/ دوالر اأ�ص������بح 

يف اأقل من �صت �صنوات �رسكة قيمتها /23/ 

هم من ذلك هو اأن حمرك  بلي������ون دوالر، واالأ

أداة هامة بالن�صبة لكل  البحث لديها اأ�ص������بح ا

م�ستخدم اإنرتنت افرتا�سي، فقد اأجرى هذا 

آذار من عام  املوقع يف اليوم الواحد من �سهر ا

91/2006/ مليون بحث 

.)Sullivan 2006(   

أربع �س������نوات ظهر موقع  وبع������د اأقل من ا

Face book ال������ذي هو موق������ع اجتماعي 
أ�س�سه طالب يف جامعة هارفرد  على ال�سبكة ا

وح�سل على اأكرث من /132/ مليون م�ستخدم 

 Com( يف ال�سهر وي�ساوي /8/ بليون دوالر

.)score 2008
و�س������اعد التقدم التكنولوجي البع�س يف 

الو�س������ول اإىل النجومي������ة م������ن خ������الل بث 

�سا�س  ألعاب الفيديو التي اعتربت االأ مباريات ا

ي ريا�سة جماهريية، وتزداد اأعداد  ال�سليم الأ

نرتنت، ففي كوريا اجلنوبية  امل�ستخدمني لالإ

ألعاب الفيديو على  بلغ عدد الذين ميار�سون ا

نرتنت مايقارب 18 مليون كوري  أو االإ الهواء ا

جنوبي اأي اأكرث من ثلث �س������كان البالد البالغ 

48 ملي������ون �س������خ�س )Hua، 2006(. وهم 

ألعاب الفيديو لي�س������ت اأقل ريا�سة  يرون اأن ا

أو القدم، حيث يجد الكثريون  من كرة ال�سلة ا

ي ريا�سة اأخرى، وقد  أ�سا�سا �س������ليما الأ فيها ا

اأ�سبح لها جمهورها الوا�سع، ففي كوريا مثاًل 

ألعاب  ميار�س اأكرث من ثلث �س������كان الب������الد ا

 .)Hua، 2006( الفيديو

اأمثال  وهذا ماجعل املوؤ�س�س������ات الكربى 

�سام�سوجن ومايكرو�س������وفت وغريها الراعي 
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ألعاب الفيديو  الرئي�سي ملناف�س������ات ا

ال�س������نوية. اإىل جان������ب العدي������د من 

املنظمات التي ت�رصف على املباريات 

لعاب الفيديو. ال�سنوية الأ

أي�س������اً  ا  وبحل������ول ع������ام 2008 

نرتنت  اأ�سبح عدد امل�س������تخدمني لالإ

اأكرث م������ن /1.4/ بليون م�س������تخدم 

 Internet world( 2008 اإنرتنت

states( وهذا ي�س������كل اأكرث من %21 
من عدد �سكان العامل(. 

وكال������ة  اأجرته������ا  درا�س������ة  ويف 

االت�س������االت العاملي������ة يف نيوي������ورك 

)2008( اأظه������رت اأن هناك اأكرث من 

/457/ مليون م�ستخدم اإنرتنت �سمن 

املرحلة العمرية من /16/ اإىل /54 

�س������نة. ويف حزيران من العام نف�سه 

قدمت اإحدى ال�������رصكات تقريراً حول تطور 

العامل الرقمي بينت فيه التغريات الهائلة التي 

اأحدثها هذا العامل االفرتا�س������ي �سيكولوجياً 

واقت�سادياً و�سيا�سياً واجتماعياً. 

و�ساعد التقدم يف جماالت العامل الرقمي 

عل������ى توفري فر�س عمل جيدة للمخت�س������ني 

يف هذا املج������ال، فمع������دل التوظيف لعلماء 

الكومبيوت������ر واإداريي ق������ادة بيانات يعد من 

كرث منواً وبزي������ادة تبلغ /37%/ بني  املهن االأ

عام������ي 2000 و2016 )مكتب اإح�س������ائيات 

العمل 2007(. ويتوقع اأن يزداد الطلب على 

ألعاب  �س������انعي الر�س������وم املتحركة ومطوري ا

الفيدي������و الذين يعمل������ون يف امليدان الرقمي 

و�س������يمتلكون فر�س عمل اأف�سل من فنانني 

اآخرين )مكتب اإح�ساءات العمل 2007(.

ن�سطة التي حتدث يف العامل  وبرغم كل االأ

الرقمي الي������وم فاإننا ن�س������تطيع اأن نتوقع اأن 

طيف هذا العامل اجلديد �سيتو�سع و�سي�سبح 

فراد. اأكرث تاأثرياً على االأ

الرقم������ي  الع������امل  يف  يح������دث  م������ا  اإن 

أثر كبري على العامل املادي  )االفرتا�س������ي( له ا

ولي�س م������ن املبالغة الق������ول اأن الكثريين منا 
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ن يعي�سون يف كل من العامل الرقمي والعامل  االآ

املادي، و�س������يكون من اخلط������اأ اأن نعد العامل 

أنه خيايل اإنه قد ال  أو ا الرقم������ي غري حقيقي ا

يكون ملمو�ساً لكنه بالتاأكيد حقيقي من حيث 

آثاره االقت�س������ادية  عواقبه ال�س������يكولوجية وا

وال�سيا�سية واالجتماعية.

2- تاأثري العامل الرقمي على حياتنا:

ولتو�س������يح حقيقة العامل الرقمي واملوؤثر 

أبينا، ميكننا القول،  أم ا يف حياتنا، �سئنا ذلك ا

اأن حال الفرد اليوم �س������بيه بحال الفالح يف 

وىل للثورة ال�سناعية حني ا�ستخدم  يام االأ االأ

املح������رك البخ������اري لي�س������اعده يف حت�س������ني 

الزراع������ة، لكنه اأخفق يف مالحظة اأن هناك 

جمتمعاً جديداً ن�ساأ وغري حياته وحياة اأفراد 

اأ�رصته بطريقة الميكن الرجوع عنها.

واإذا كان املا�س������ي هو اإ�س������ارة للم�ستقبل 

مثل������ة التي تنبئ  ف������اإن هناك الكث������ري من االأ

باأن العامل الرقمي �سي�س������بح م�س������دراً هاماً 

عمال ب�رصعة ويحتاج العاملون اإىل متابعة  لالأ

تطوير معارفهم ومهاراتهم ملواكبته ليح�سنوا 

التعامل مع الق�س������ايا القانونية واالأخالقية 

التي �سببها العامل الرقمي.

وبرغ������م بع�س اأوجه ال�س������به م������ع العامل 

املادي لكن العامل الرقمي هو عامل جديد، اإن 

قوانني الدخول وموؤ�رصات اخلطر واالنتهاك 

دوات التي ن�ستخدمها للم�ساركة وعواقب  واالأ

اأعمالن������ا هي خمتلفة عما هي عليه يف العامل 

املادي.

وهكذا فاإن الع������امل الرقمي ميكن النظر 

أن������ه ثقافة غريب������ة يتوجب علينا  اإلي������ه على ا

التفاعل معها، ه������ذه الثقافة الغريبة متتلك 

ننا جميعاً  بع�س اأوجه ال�س������به مع ثقافتنا الأ

أننا ال ن�س������تطيع  أنها خمتلفة بحيث ا ب�رص، اإال ا

التعامل معها بالطريق������ة ذاتها التي نتعامل 

م������ع العامل املادي، فهي ثقافة جديدة تالم�س 

أثرها  أننا ل�س������نا متاأكدين من ا ثقافاتن������ا، اإال ا

أم �س������يئة؟  الكامل علينا بعد، هل هي جيدة ا

اإن ذلك وال�س������ك يعتمد على كيفية التعامل 

معها.

ومما ال�سك فيه اأن هذا التقدم الكبري يف 

أثره الوا�سح على  تقنيات العامل الرقمي كان له ا

العملية الرتبوية برمتها، فقد اأ�س������بح التقدم 

الرتبوي رهنا بت�سور امل�ستقبل والقدرة على 

مواكب������ة التكنولوجيا املتقدم������ة والتخطيط 

اأوج������د ظواهر  لال�س������تفادة منه������ا،كل هذا 

أ ياأخذ �س������كله، وبع�سها  جديدة، بع�س������ها بدا

خر ما زال غري وا�س������ح يف تاأثرياته، فهذه  االآ

التقنيات تتحدانا على امل�س������توى ال�سخ�سي، 

اإنها تثري ق�سايا تربوية واجتماعية واأخالقية 

أ�س������اليب حياتنا اليومية،  جديدة، وتغري من ا

خرين،  طفال مع االآ أ�س������اليب تفاعل االأ ومن ا

عالم مثاًل  فالربام������ج التلفازية وو�س������ائل االإ

فراد اأو حتطيمهم،  توؤثر ب�سدة يف �س������نع االأ
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نه اأكرث اأهمية  أو�سع الأ نرتنت تاأثريا ا اإال اأن لالإ

أو�سع من التلفاز  واأكرث �س������هولة، وله جمهور ا

التقليدي.

3- اأثر العامل الرقمي على الرتبية:

املذه������ل يف جم������ال  التط������ور  اإن ه������ذا 

التكنولوجي������ا يتطلب من املربني التحقق من 

تاأثرياته على النا�سئة، وفيما اإذا كان ي�ساعد 

يف توفري بيئة اآمنة للطفل. يعرف )قطامي، 

أنها تلك  منة على ا 2007،3( بيئة التعل������م االآ

البيئة التي متكن الطلبة من اأن ي�ست�س������عروا 

م������ن واحلري������ة والدميقراطي������ة واحل������ب  االأ

والدفء حتى يحدث التعلم، وحددت املعايري 

مريكية لتعليم العلوم  الوطنية االأ

 National Research Council)
 (NRC),1996,6

منة على  خ�سائ�س البيئات التعليمية االآ

النحو التايل:

- اح������رتام اأفكار املتعلم������ني ومهاراتهم، 

فراد على احرتام الذات. وت�سجيع االأ

- توفري الفر�س املنا�سبة لتحديد حمتوى 

اإطار عملهم.

- حتمل م�سوؤولية تعلم اأفراد املجموعة.

- دع������م التع������اون بينه������م، وحثهم على 

امل�ساركة والتفاعل.

- تي�س������ري احلوارات القائم������ة على فهم 

يجابية.  م�سرتك، وتن�سيط التفاعالت االإ

- منذجة املعل������م للمهارات واالجتاهات 

والقيم. 

ورينه������ارد  فور�س������رت  وي������رى 

اإن   ،Forrester&Reinhard.2000
من������ة تت�س������من العنا�رص  بيئ������ات التعل������م االآ

التالية:

غياب التهديد، تقدمي حمتوى ذي معنى، 

تواف������ر خيارات متع������ددة، توافر وقت كاف، 

وف������رة باملث������ريات، الت�س������اركية، توفري تغذية 

راجعة مبا�رصة، التطبيق املتقن. 

ويحدد )�سابون 1999( خم�س خ�سائ�س 

منة: للمجتمعات التعليمية االآ

م������ان، التوا�س������ل املفت������وح، الرتابط   االأ

هداف امل�سرتكة، احلب املتبادل. والثقة، االأ

من������ة تتي������ح للف������رد النم������و   فالبيئ������ة االآ

واالكت�س������اف، وتدفع������ه للتجري������ب واملغامرة 

وطلب امل�ساعدة، وتعزز النجاح لديه،في�سعر 

جنازاته. بالفرح واالبتهاج الإ

يجابي���ة وال�سلبي���ة للعامل  ث���ار االإ 4- االآ

الرقمي على تربية الطفل: 

ثار  والب������د يف ه������ذا املجال من بي������ان االآ

يجابي������ة ملنتجات الع������امل الرقمي، وكذلك  االإ

ثار التي انعك�س������ت �سلبا على النا�سئة  بيان االآ

وتربيتهم. 

لقد �س������اعد االنفت������اح املبا�رص على العامل 

وت�س������ميم وتطوي������ر مواق������ع اإلكرتونية على 

نرتنت واال�ستفادة من امل�ستجدات،  �س������بكة االإ

يف حت�س������ني نوعية العم������ل وجودته، و�رصعة 

اإجن������ازه. اإىل جانب اإث������راء املناهج وتطوير 



من الرتبوي للطفل يف العامل الرقمي الأ

ول  2010 184 الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

أ�س������اليب البحث الرتبوي  طرائق التدري�س وا

والنف�سي. 

أبعاد العملية  كما كان له الف�سل يف تطوير ا

الرتبوية كلها، ويف حت�س������ني دافعية املتعلمني 

للتعلم الذاتي وحتمل امل�س������وؤولية يف تعلمهم. 

وتلبي������ة االحتياجات اخلا�س������ة لهم، وتوفري 

الفر�س املنا�س������بة للموهوبني منهم، وتعزيز 

لكرتوين ي�ساعد  ثقتهم باأنف�سهم، اإن التعليم االإ

يف اكت�ساب املتعلم مه���ارة كيفية التعلم ويخلق 

لدي���ه الدافعية واالجتاه���ات املنا�سبة لعملية 

التعل���م وي�ساع���ده عل���ى تطوي���ر ذات���ه ك���ذات 

متعلم���ة فيتمك���ن م���ن اإث���راء نف�س���ه وتثقيفها 

ب�سكل م�ستمر. )الربيعي واآخرون،2004(

و�س������اعد العامل الرقمي وات�ساع الو�سول 

مكاني������ات على ظهور  نرتنت وتواف������ر االإ لالإ

أثر  أف������راد متميزين مل يكن للمدر�س������ة كبري ا ا

عليهم.

آثاره ال�سلبية  وكان لهذا االنفتاح باملقابل ا

من الرتبوي  التي البد من جتنبها لتحقيق االأ

كرث  نرتنت اأ�سبح هو التهديد االأ للنا�سئة. فاالإ

فراد على  مع ازدي������اد اعتماد املجتمعات واالأ

التكنولوجيا.

فراد يعي�سون التفرد والعزلة  وكثري من االأ

بدل التفاع������ل باملحيط م������ن حولهم، وكثري 

منه������م يطلعون عل������ى برامج التتنا�س������ب مع 

مرحلة الن�سج التي هم عليها، مما يعر�سهم 

دمان  للخط������ر والنحرافات �س������تى نتيجة االإ

نرتنت. على االإ

5- املعوق���ات الت���ي تواجهها املدر�سة من 

جراء توظيف التكنولوجيا يف عملها:

والبد من جتاوز املعوقات التي حتد من 

نرتنت يف  فعالية املدر�سة يف اال�ستفادة من االإ

العمل الرتبوي: فالبن������اء التنظيمي الهرمي، 

واملركزية ال�سديدة يف اتخاذ القرارات وعدم 

الرغب������ة يف التغي������ري، وخوف امل�س������تخدمني 

لهذه التقنيات من اخلطاأ و�س������عف التدريب 

والتطوير الذاتي، و�س������عف التمويل و�سعوبة 

االت�سال.. اأمور البد من تداركها.

ويبقى ال�سوؤال قائما حول واقع العاملني 

يف قط������اع الرتبي������ة، واإىل اأي ح������د جنح������ت 

املوؤ�س�س������ات الرتبوية يف تقبل التكنولوجيات 

احلديثة واال�س������تفادة من اإيجابياتها وتاليف 

آثارها ال�س������لبية، مبا يوف������ر للطفل العربي  ا

الرتبية ال�سحيحة؟

وه������ل متَّ تدري������ب املعلم������ني وتزويدهم 

باخلربات الالزمة لتكوين املعارف واملهارات 

الالزمة للمتعلم������ني للعي�س باأمان وجناح يف 

العامل الرقمي؟ 

وكيف يتعامل املعلمون واإدارات املدار�س 

مور م������ع تكنولوجيا العامل الرقمي  أولياء االأ وا

طفالنا؟ من الرتبوي الأ مبا يحفظ االأ

أنهم تقبلوا  ومع اأن بع�س املربني يظنون ا

أنهم  التكنولوجيا احلديثة بدرجة كبرية، اإال ا

يف الواق������ع يتعاملون معها بب�س������اطة كاأدوات 



من الرتبوي للطفل يف العامل الرقمي الأ

185 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

جديدة ت�س������اعدهم يف اإدارة اأعمالهم مبزيد 

من الكفاءة وم������ن دون اأن يدركوا التحوالت 

التي جاءت بها هذه التكنولوجيا، اإن غالبية 

املدار�س اقت�رصت يف ا�ستخدام التكنولوجيا 

احلديثة على تقدمي مناهج عن احلا�س������وب 

وبع�س املهارات الب�س������يطة عنه اإ�س������افة اإىل 

ا�ستخدامها لتعزيز تدري�س املواد التقليدية، 

دون اإدراك اأن التحدي������ات الت������ي يفر�س������ها 

العامل الرقمي ت�س������بح حقيقية ب�سكل متزايد 

أي�ساً تزداد خطورة على التعليم. وعواقبه ا

6- بع����س الق�ساي���ا املتعلق���ة بتحقي���ق 

من الرتبوي للطفل يف العامل الرقمي: االأ

من الرتب������وي للطفل يف   اإن حتقي������ق االأ

العامل الرقمي يط������رح على املربني عدداً من 

طفال. الق�سايا املتعلقة ب�سالمة االأ

وىل: ه������ل املدار�������س توؤه������ل  الق�سي���ة االأ

للدخول يف العامل الرقمي؟ 

فالعي�������س يف العامل الرقم������ي يتطلب من 

الفرد اإتقان معارف ومهارات خا�س������ة، وما 

زال������ت املدار�������س تهتم مب������واد تقليدية. لقد 

كانت مدار�س������نا تعل������م املع������ارف واملهارات 

ال�س������ناعي وحت�رص  لالقت�س������اد  املطلوب������ة 

اأطفالن������ا ليعملوا فقط يف الع������امل املادي، اإن 

التح������دي الذي يج������ب اأن نواجهه هو البدء 

بتعليم املهارات واملعارف املطلوبة لالقت�ساد 

الرقمي، ومع اأن املعارف واملهارات املنا�سبة 

لالقت�ساد ال�سناعي قد تعمل جيداً يف العامل 

أي�ساً اإىل  الرقمي اإال اأن العامل الرقمي يحتاج ا

معارف ومهارات خمتلفة. 

الق�سي���ة الثاني���ة: هل حت�������رص املدار�س 

من والناجح يف هذا العامل  اأطفالنا للعي�س االآ

الرقمي اجلديد؟ 

كمواطنني موؤهلني للتفاعل مع املجتمعات 

خرى، مع احلفاظ على خ�سائ�س جمتمعنا  االأ

العربي بعاداته وتقاليده.، بعد اأن اأ�سبح العامل 

الرقمي ركيزة رئي�س������ية للحياة االجتماعية 

والت�س������وق والتعليم والت�س������لية. واأ�سبح هذا 

أبعاد احلياة  الع������امل اجلديد عاماًل موؤثراً يف ا

كلها، يف العمل وال�سيا�س������ة واالقت�ساد..فلم 

فراد يجدون �س������عوبة يف االت�س������ال  يعد االأ

مع بع�س������هم البع�س، بع������د اأن كانوا يتلقون 

معلوماتهم التي تاأتيهم من اجتاه واحد.

الق�سي���ة الثالث���ة: ه������ل مدار�س������نا تزود 

طف������ال باملع������ارف وامله������ارات املطلوب������ة  االأ

لي�س������اهموا ب�س������كل كامل يف العامل الرقمي؟ 

وهل يتم تدريبهم على ا�س������تخدام امل�س������ادر 

العاملية؟

طفال  الق�سي���ة الرابعة: هل يتم توجيه االأ

نح������و ت�������رصب القي������م الوطني������ة والقومي������ة 

ن�سانية، واحرتام التنوع؟  واالإ

الق�سي���ة اخلام�س���ة: ه������ل يت������م الرتكي������ز 

على اكت�س������اف الق������درات الفردية لكل طفل 
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وتطويره������ا بدالً من الرتكي������ز على معاجلة 

نقاط ال�سعف لديه؟

م���ن الرتب���وي  7- متطلب���ات حتقي���ق االأ

للطفل يف العامل الرقمي:

و�س������ح دافي������د هارغريف������ر الطريق اإىل 

م������ن الرتب������وي للطفل،من خالل  حتقي������ق االأ

التعليم امللبي للحاجات والقائم على املداخل 

الت�سعة التالية:

ر�ساد 3- 1-كفاية املنهاج 2- الن�سح واالإ

جعل التقييم و�سيلة للتعلم 4- اإلقاء م�سوؤولية 

التعل������م عل������ى املتعل������م وتدريبه كي������ف يتعلم 

5- تطوي������ر البنية التنظيمية للمدر�س������ة 6- 

التنمية املهنية للموارد الب�رصية يف املدر�س������ة 

مث������ل للتكنولوجيا احلديثة  7- التوظيف االأ

8- التوجي������ه واملتابع������ة 9-اإتاحة الفر�س������ة 

للطفل للتعبري بحرية.

اإن ال�سع���ي لتحقي���ق هذه املداخ���ل الت�سعة 

لتوف���ري بيئ���ة اآمن���ة للطف���ل يف الع���امل الرقمي 

اجلدي���د يتطل���ب جه���ودا حثيث���ة م���ن كل من: 

مور واأفراد  املعلمني ومدراء املدار����س واأولياء االأ

املجتمع املحلي:

8- ما يجب اأن يقوم به املعلمون ل�سمان 

من الرتبوي للطفل يف عامل رقمي: االأ

 لق���د �ساه���م التعل���م احلا�سوب���ي التفاعلي 

يف تو�سي���ع مفه���وم عمليت���ي التعل���م والتعلي���م 

م���ن خ���الل اإع���ادة �سياغ���ة دور كل م���ن املعل���م 

دي اإىل نتائج واقعي���ة مت الو�سول  واملتعلم لي���وؤ

اإليه���ا بو�سائ���ل تخيلي���ة افرتا�سي���ة )التودري، 

2007( فااللت������زام بقواع������د التدري�س اجليد 

املالئم للعي�س يف العامل الرقمي الذي يحقق 

من الرتبوي للطف������ل، ويوفر نوعية تعليم  االأ

عالية،ويجعل������ه اأكرث ا�س������تقاللية يتطلب من 

املعلم اأن:

- يجعل اأهداف التعلم واقعية.

- يخ�س�������س وقت������اً للتخطي������ط اأكرث من 

التدري�س.

- يدرب الطفل على حتمل امل�س������وؤولية، 

وال يبذل من اجلهد اأكرث مما يبذله املتعلم.

- يجعل عملية التعلم تلقائية، ميار�س������ها 

الطفل كاأي عمل روتيني.

- ي�س������جع الطفل عل������ى التجريب وعلى 

نحو تدريج������ي لتمكينه م������ن مبا�رصة العمل 

ال�سفي بثقة.

- يخت������ار طرائ������ق التدري�������س اجلي������دة 

الت������ي توؤثر حق������اً على املتعل������م وجتعله اأكرث 

ا�ستقاللية.

�ساليب الداعمة للطفل  - ي�ستخدم كل االأ

لتجنيبه الرتدد.

- يحر�������س دائماً عل������ى حتري�س تفكري 

الطف������ل وتدريبه على العمليات العقلية التي 

يحتاجها للنجاح يف حياته. 

- يتعام������ل مع ق������درات الطف������ل وذكائه 

أنه������ا مواهب فريدة يجب احت�س������انها  على ا

وتطويرها.

أثناء  - يحر�س على التوجيه والتي�سري يف ا

التعلم ال�سفي بعيداً عن الت�سلط.
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- ي�ساعد الطفل على تطوير قدراته يف 

جمع املعلومات وتنظيمه������ا وفهمها، ويدربه 

على تعلم كيف يتعلم.

- يوج������ه الطفل ملتابع������ة التعلم اإىل حني 

والو�س������ول   )GOT IT(املعلومات امتالك 

اإىل م�ستوى التعلم املتقن.

- يحدد املعايري امل�ساعدة لتقييم م�ستوى 

معارف املتعلم ومهاراته. 

- يحر�س على التغذية الراجعة ك�س������بيل 

للتقومي والتطوير.

9- م���ا يجب اأن يقوم ب���ه مدير املدر�سة 

م���ن الرتب���وي للطف���ل يف ع���امل  ل�سم���ان االأ

رقمي:

عل������ى مدي������ر املدر�س������ة اأن يط������رح على 

�سئلة التالية ويتاأكد من حتققها يف  نف�سه االأ

مدر�سته:

- اأن يجع������ل املدر�س������ة بيئ������ة مادية اآمنة 

ونظيفة وملهمة للطفل.

- اأن يوفر ت�س������هيالت مالئمة ال�ستخدام 

قنوات ات�سال اإدارية هادفة ومتنوعة لدعم 

التعلي������م وتطوي������ر امله������ارات املتنوعة لدى 

الطفل. 

- اأن ي�س������عى لوجود هيئ������ة من املعلمني 

املوؤهل������ني تاأهي������اًل عالي������اً والقادري������ن على 

م�ساعدة الطفل على التعلم.

- اأن يتابع املعلمني وينمي خرباتهم املهنية 

ع������ن طريق ال������دورات التدريبية وامل�س������اغل 

الرتبوية.

- اأن يطبق منهاجا �ساماًل ومفيداً جلميع 

طفال.  االأ

- اأن يتحلى ب������اإدارة قوية حتفز املعلمني 

ف�سل. واملتعلمني على اإجناز االأ

- اأن ي�سجع املعلمني على االبتكار ودعم 

مبادراتهم. 

- اأن يوف������ر مناخا دميقراطي������اً تعليمياً 

�سليماً بعيداً عن املركزية والت�سلط.

أ�ساليب تربوية لتمكني الطلبة  - اأن يطبق ا

ذوي املواهب املختلفة من التفوق.

�س�س���ة  املوؤ ب���ه  تق���وم  اأن  يج���ب  م���ا   -10

مور واأفراد  الرتبوي���ة للتعاون مع اأولي���اء االأ

م���ن الرتب���وي  املجتم���ع املحل���ي ل�سم���ان االأ

للطفل يف عامل رقمي:

على املوؤ�س�س������ة الرتبوي������ة اأن تعمل على 

اإدارة امل������وارد الب�رصي������ة يف املجتم������ع الذي 

توجد فيه، وتعزي������ز ثقافة املجتمع وتقاليده 

وذلك بالت�س������ارك مع خمت�سني بالتكنولوجيا 

مور الذين  أولياء االأ وم�س������ممي الربامج ومع ا

ه������م �رصكاء حقيقي������ون يف العملية التعليمية 

أف������راد املجتمع املحلي،  بن������اء، اإىل جانب ا لالأ

ن�سطة  وت�س������كيل فرق عمل فاعلة لتنظيم االأ

واالحتف������االت املدر�س������ية والت������ي تعزز لدى 

امل�س������اركني الكفاءة الرقمية، وح�س������ن اإدارة 

الوقت مبا ي�سعر بالر�س������ا وال�سعادة، �سمن 

بيئة عمل اإيجابي������ة للجميع، وعمل جماعي 

منظم.
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م���ن  االأ ل�سم���ان  مق���رتح  من���وذج   -11

الرتبوي للطفل يف العامل الرقمي: 

و�س������عت رايان اي�س������لر )2002( منوذجاً 

عملياً ل�س������مان اأمن الطفل الرتبوي يف العامل 

الرقمي يقوم على املداخل الثالثة الرئي�س������ة 

وهي:

الكف���اءة  وبن���اء  واملحت���وى  ال�رصاك���ة   

الرقمية.

1- ال�رصاكة:  

ب������ني املعني������ني جميع������ا برتبي������ة الطفل، 

فال�رصاكة بينهم �رصورية جداً لت�سري العملية 

الرتبوية ب�سكلها ال�سحيح، ولتح�سري اأطفالنا 

لكي يعي�سوا يف العامل الرقمي. وتعد امل�ساركة 

والتعاون مع مدر�س������ي التكنولوجيا، والعمل 

يجاد طريقة  معهم كاأع�ساء يف فريق واحد الإ

فعال������ة لتق������دمي تعليم متمي������ز يلبي خمتلف 

االحتياج������ات التعليمية للط������الب يف العامل 

الرقمي يف مقدمة هذه ال�رصاكات. اإىل جانب 

تعزيز الت�س������اركية بني املعلم������ني واملتعلمني؟ 

وخا�س������ة ما يتعلق باتخاذ القرارات وو�سع 

التعليمات املدر�سية.

 كم������ا اأن التعاون والتن�س������يق ب������ني اإدارة 

مور ي�سكل دعماً حقيقياً  أولياء االأ املدر�سة وا

للطفل، وي�ساعد يف توجيهه وتربيته وميكنه 

من اال�ستمرار يف حما�سه الفطري. 

2- املحتوى: 

عل������ى املدار�س اأن تق������دم تعليما متوازناً 

ومن�سجماً، ي�ساعد على تطوير الطفل ج�سمياً 

وعقلياً، واأن يكون املنهاج �س������اماًل للمهارات 

�سا�سية يف القراءة والكتابة واحل�ساب اإىل  االأ

جان������ب املهارات احلياتية الت������ي يحتاجونها 

ليكونوا موؤهلني ومواطنني حري�سني وعمال 

آباء واأفراد جمتمع. وا

واأن يت������م تطوير املنه������اج يف حمتواه مبا 

يول������د القدرة ل������دى الطفل عل������ى االندماج 

مع الع������امل الرقمي. واأن يوف������ر الفر�س لكي 

يكت�س������ب الطفل القدر من املعرفة املرغوب 

فيها والقادر على ا�ستيعابها،

أنه من املتفق عليه اأن كل الطالب  فم������ع ا

يج������ب اأن يعرفوا بع�س������اً من الريا�س������يات 

طفال يجب اأن  ولكن اليعني ه������ذا اأن كل االأ

يدر�س������وا الريا�سيات املتقدمة اأو اجلرب. واأن 

قل لغة  كل الطالب يجب اأن يدر�سوا على االأ

اأجنبية واح������دة ولكن لي�س من ال�رصوري اأن 

�سليني.  يكت�سبوا مرونة الناطقني االأ

املهم اأن على وا�سعي املناهج اأن ي�سعوا 

ن�سب اأعينهم الت�ساوؤالت التالية عند حتديد 

املحتوى:

ك������رث قيمة؟ وم������ا القدر  ما املعرف������ة االأ

املرغ������وب منها؟ وم������ا املواهب الت������ي نريد 

الرتكيز عليها؟
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فم������ن اخلط������اأ اأن يت�س������من املحتوى كل 

املهارات واملعارف التي على مدار�سنا تعليمها، 

ومن ال�سعب االتفاق حتى بني املتخ�س�سني 

ب�س������اأن مق������دار املعرفة يف اأي مو�س������وع، اأو 

م�ستوى املهارة يف كل جمال، وحتديد اإىل اأي 

مدى يجب اأن يتم التمكن من معرفٍة اأو مهارة 

معينة. املهم عند ت�سميم املنهاج الدرا�سي اأن 

نقدم خيارات ذات معنى ت�س������اعد يف تطوير 

خ�سائ�س املتعلمني الفريدة اخلا�سة بهدف 

اإن�سان متكامل واأال نحبط اإبداع املتعلمني اأو 

نق�سي على ف�سولهم للتعلم.

 وعلى املدار�س توف������ري الفر�س الكافية 

أين تكمن قدراته  للتجريب، ليعرف كل منهم ا

واأن توفر امل�س������ادر التي تدعم تطور املتعلم 

وو�سع قائمة املعارف واملهارات التي ي�ستطيع 

من خاللها اأن يختار ما يرغب اأن يتخ�س�س 

به. 

 3 – بناء الكفاءة الرقمية:

املع���ارف،  امت���الك  الرقمي���ة ه���ي  الكف���اءة 

وامله���ارات واملواق���ف املنا�سب���ة، ووجه���ات النظر 

املجتمع���ات  قي���ادة  م���ن  ف���راد  االأ متك���ن  الت���ي 

الرقمي���ة، والق���درة عل���ى عي����س حي���اة �سحية 

والكف���اءات  الرقم���ي.  الع���امل  يف  وناجح���ة 

الرقمي���ة ميك���ن اأن تك���ون اأي�س���ًا جمموع���ة من 

القدرات واملهارات التي تفيد الفرد يف التكيف 

مع امل�ستجدات على اختالف اأ�سكالها.

 Mark( وق������د اأعطى مارك برين�س������كي

prensky،2001( اخلب������ري العاملي املعروف 
يف التعلي������م الرقم������ي. اأهمية خا�س������ة لبناء 

الكفاءات الرقمية كونها اال�س������تعمال ال�سائد 

م�س������تقباًل للتكنولوجي������ا من قب������ل الطالب. 

واأكد �رصورتها لهم ليتمكنوا من العي�س باأمان 

وب�سكل منتج يف هذا العامل النا�سئ حديثًا.

ذل������ك اأن العامل الرقمي ه������و عامل جديد 

يتطلب كفاءات جديدة خمتلفة عما هي عليه 

يف العامل امل������ادي وللعي�س باأم������ان وجناح يف 

العامل الرقمي فاإننا نحتاج معارف ومهارات 

جديدة.

12- اقرتاح���ات م�ساع���دة عل���ى حتقيق 

م���ن الرتب���وي للطف���ل العرب���ي يف الع���امل  االأ

الرقمي:

منة  - تعري���ف املعلمني بالبيئة ال�سفية االآ

من خالل تنفيذ ور�سات تعليمية هادفة

تاأخ���ذ  املعلم���ني  مهني���ة  معاي���ري  اإيج���اد   -

منة  باحل�سب���ان متطلب���ات البيئة الرتبوي���ة االآ

اأو  املهن���ة  ترخي����س  منحه���م  عن���د  للمتعل���م 

جتديدها

العملي���ة  ملخرج���ات  امل�ستم���ر  التق���ومي   -

املتعلم���ني  ا�ستخ���دام  جم���ال  يف  الرتبوي���ة 

يتعلم���ون  فكم���ا  تعلمه���م،  يف  للتكنولوجي���ا 

اأن  ميكنه���م  والريا�سي���ات،  والكتاب���ة  الق���راءة 

يتعلموا التعامل ال�سحيح مع احلا�سوب وطرائق 

لك���رتوين والبح���ث ع���ن املعلوم���ة يف  التعل���م االإ
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هداف الرتبوية  نرتنت مبا يحق���ق االأ خباي���ا االإ

ويوفر جوا تربويا اآمنا، 

- اإيجاد ال�سوابط الالزمة للعمل التعليمي 

لك���رتوين لبناء التلميذ املتعل���م تكنولوجيا  االإ

لتهيئت���ه ال�ستيع���اب التكنولوجي���ا امل�ستقبلية 

غري املعروفة بعد.

طفال على �سبكة  - اإن�س���اء مواقع مميزة لالأ

نرتن���ت مع ت�س���ور للم���واد الدرا�سية واملهمات  االإ

الداعم���ة لها بالعربية وبلغ���ات اأخرى، ف�سحة 

من الرتبوي لهم  نا�سئتنا و�سالمتهم وتوفري االأ

أو  �س������خا�س الذين نراهم ا ال يتاأثر فقط باالأ

أو نتحدث معهم ج�سدياً  أو نلم�سهم ا ن�سعر بهم ا

�سخا�س والتكنولوجيا التي  أي�ساً يتاأثر باالأ بل ا

تتفاعل معهم يف النهاية ب�سكل افرتا�سي.

وكل �س������يء نفعله يتاأثر بطريقة ما بالعامل 

لكرتوين اجلديد، وهذا قد ي�سع اأطفالنا  االإ

أم������ام جمموعة م������ن املخاط������ر والتوترات،  ا

�������رصاع اإىل تبني  الت������ي تتطلب من املربني االإ

اإجراءات �س������حيحة ومتالئم������ة مع متغريات 

الع�رص وم�ستجداته.

وه������ذا ه������و جوه������ر االق������رتاح املق������دم 

م������ن جينيفر فوك�������س )2008( ع������ن الرتبية 

امل�س������تقبلية، الت������ي علين������ا ا�س������تيفاء ثالثة 

متطلبات ب�س������اأنها، هي: الت�سخي�س الدقيق 

�س������يكون  للواقع الرتبوي، واال�س������ت�رصاف ملا 

جراءات  عليه يف امل�ستقبل، ور�سم ال�سبل واالإ

من يف العامل الرقمي. املتوقعة للعي�س االآ

خامتة:

اإن الرتبية العربية اليوم مدعوة ال�ستيعاب 

متطلبات العامل الرقمي، الذي هو اأحد �سمات 

النظام العاملي اجلديد. واأن ت�سع ال�سيا�سات 

التعليمي������ة املنا�س������بة له������ذا الع������امل اجلديد 

خرى،  واملتكاملة مع ال�سيا�سات املجتمعية االأ

ليات الكفيلة بالتطوير وحتقيق  واأن حتدد االآ

التنمية ال�س������املة، والتي توفر فر�س النجاح 

جيالنا القادمة. والفاعلية الأ

اإننا اأحوج ما نكون اإىل ا�سرتاتيجية �ساملة 

تق������وم على التع������اون والتكام������ل بني عنا�رص 

املنظومة الرتبوية، وت�س������عى اإىل التنوع، ففي 

التنوع قوة واإثراء، اإىل جانب مراعاة الفروق 

الفردية للطفل وتعزيز الثقة به، وتلك نقطة 

عداد اإن�س������ان  وىل الإ الب������دء باخلط������وات االأ

عربي مبدع مدرك للتغريات العاملية، متفهم 

لالختالفات، قادر عل������ى االندماج يف العامل 

الرقم������ي ومواجهة حتديات امل�س������تقبل بثقة 

واقتدار.

كرث جودة، ترجمة �ساحلة �سنقر، من�سورات املركز العربي للتعريب  اآرم�سرتونغ، توما�س )2008( املدار�س االأ  -

والرتجمة والتاأليف والن�رص، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، دم�سق.
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ْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي اَل َيْعَلَم  َل اأَ ن ُي���َردُّ اإِ اُكْم َوِمنُكم مَّ ُ َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتَوفَّ قال تعاىل: {َواللهّ

َ َعِليٌم َقِديٌر}. النحل 70/16  نَّ اللهّ ْيئًا اإِ َبْعَد ِعْلٍم �شَ

كرث �ضعفاً و�ضئالة وخرفاً وهرماً.  فاأرذل العمر هو احللة الأ

ته الثقوب الذكريات  يف هذا العمر التعي�س تعود الطفولة ولكن بثوب ملأ

أ�ض������تار  يف الذاك������رة كامل������اء يف الغربال واملرئي������ات بينها وبني العني حجب وا

ذن عرب الطرق الطويلة الوعرة. �ضوات ت�ضل اإىل الأ والأ

ناقد وحماٍم �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò
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اأحمد عمران الزاوي

❁



اأرذل العمـــــــــر

193 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

ترى:

ه������ل يعي�ش �لع������امل �لثال������ث مرحلة �أرذل 

�لعمر؟

مر يبدو كذلك. �إن و�قع �حلال يقول: �لأ

لق������د �ص������ارت �حلري������ة �لتي ه������ي خبز 

�ل�صعوب ترفاً بينه وبني �لعامل �لثالث م�صافات 

�صوئية. 

أبناوؤه يطلب������ون �ليوم غري  لذل������ك مل يعد �

حرية �لرئة يف �لتنف�ش.

مل يعد يهم������ه �أن يدف������ع �حلاكم بعقارب 

مام بل يتو�صل �إليه �أل يعود بها  �لزمن �إىل �لأ

�صفل. أو يدفع بها �إىل �لأ �إىل �لور�ء �

نعم �إن�ص������ان �لعامل �لثال������ث مو�طن ولكنه 

ثمرة من ثمر�ت �لطبيعة �لتي ق�ص������ت عليه 

�أن يجر عربة �ل�صيا�صة فمثلما يجر �حل�صان 

خر �أن  نتاج �لزر�عي عليه ه������و �لآ عرب������ة �لإ

نتاج �ل�صيا�صي.  يجر عربة �لإ

ومثلما حتمل �لعي�ش �ص������نابري �ملاء على 

ظهورها وهي عط�صى هكذ� هي حاله يحمل 

على ظهره مطابخ �لقر�ر�ت �ل�صيا�ص������ية فال 

يناله منها غري �ل�صهيل حتتها.  

ل������ن �أتوغل يف �لتاريخ بل �ص������وف �أقت�رص 

على �ملو�طن �لعربي فقد �ص������نفوه يف �لعامل 

�لثال������ث وركموه يف �لدرجة �لثالثة من قطار 

.
)1(

�حل�صارة

هو �ليوم ومنذ ق������رون يعاين من فقد�ن 

�لوعي و�لذ�كرة.

نعم: جتاوز الثالثمئة مليون ن�سمة.

أربعة ع�رص مليوناً من الكيلو  وين�ساح على ا

مرتات املربعة فوق اأف�س������ل مناطق القارات 

طل�س������ي  الث������الث ويقب�س على نوا�س������ي االأ

حمر  والهادي واملتو�سط ويحت�سن البحر االأ

واخلليج ولكنه كما قال ال�ساعر:  

الظما يقتلهما  ال��ب��ي��داء  يف  كالعي�س 

وامل���������اء ف������وق ظ����ه����وره����ا حم�����م�����ول)2(

اأ�س������ناف من الدميوقراطية اأبى اعتماد 

نها ق�سور من ال�سكر تنطوي على  اأي منها الأ

.
)3(

طماع �سموم من االأ

مريكي������ة مبعاركها  - فالدميقراطي������ة االأ

االنتخابية للرئا�سة وجمل�س ال�سيوخ وجمل�س 

الكونغر�س رف�س������ها اإذ راأى فيها ق�رصاً دون 

م�سمون: ق�رصاً من الكالم االنتخابي.

ع�سو ال�سيوخ وع�سو الكونغر�س لن تتاح 

له الع�س������وية اإال عن طريق مر�سوف مبئات 

ماليني الدوالرات. 

- وبعد اأن ينالها هو بخري وال�س������عب بال 

خري.

كذلك عند انتخ������اب الرئي�س ولكن على 

أو�سع واأرقام اأعلى و�سفقات ور�ساوى  طريق ا

وموؤامرات.

- والدميقراطية ال�سهيونية التي ن�سبت 

عن�رصيته������ا اإىل اهلل اإذ تبناها واعتربها خري 

نظمة يف حاالت الر�س������ا والغ�سب  االأمم واالأ

واحلب والكره.
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- ودميقراطية ال�س������ادات ودميوقراطية 

وارثيه.

م������ة العربية  لق������د اهت������زت ج������ذوع االأ

أ�سى  و�رصايينها ال�س������اربة يف اأعماق الزمن ا

وا�س������تنكاراً حينما �س������معته يقول يف جمل�س 

مة بتاريخ 1978/11/4 اإن ح�سارة م�رص  االأ

�سبقت احل�سارة العربية ب�سبعة اآالف �سنة.

»اإن م�رص تعزل وال تعزل«.

 لذل������ك حرر نف�س������ه من عرب������ة العروبة 

وامتطى تيار االمربيالية الرحب

من������اط الدميوقراطية لي�س������ت  تل������ك االأ

هواء. جديرة اإال مب�ساحيق الفكر واالأ

نعم:

حترر ال�س������ادات من عرب������ة العروبة كما 

مريكية مبتور  قال - ولكنه �سقط يف البئر االأ

اجلناحني.

الف من الفل�سطينيني  تهدم لبنان وذبح االآ

ربع وتهدمت  وت�رصد املالي������ني يف اجلهات االأ

غزة تهدمياً �سبه كامل وانطوت القد�س بني 

�رصائيلية حتكماً  بهام من الكف االإ ال�سبابة واالإ

يف �سهيق وزفري املقد�سيني العرب.

ولك������ن ورث������ة ال�س������ادات مل يتحركوا عن 

طناف�سهم، ومل ينبث اإعالمهم ببنت �سفة عما 

يحدث من املجازر.

لقد حدقوا فيما جرى ويجري بعيون من 

الزجاج فما خفق لهم جفن

املواطن العربي ال�رصيف رف�س ويرف�س 

تلك الدميوقراطي������ات مهما تورمت ظروفه 

اإن������ه وراء دميوقراطية ذاتي������ة الينابيع غري 

م�ستوردة وال م�ستاأجرة.

أنه �س������وف  وه������و اإذ ي�س������عى اإليه������ا يعلم ا

أقلها ما تراكم من  ي�س������طدم باملعوقات التي ا

أزلي������ة التخلف عند العربي  الدعايات حول ا

أي�ساً. أبديته ا وا

ولكن������ه م�س������تمر على ال�س������ري ب������ني هذه 

�سواك ال�سيا�سية متمثاًل بقول ال�ساعر: االأ

م���رك���ب���ًا �����س����ن����ة  االأ غ����ري  ي���ك���ن  مل  اإذا 

رك���وب���ه���ا اإال  امل�������س���ط���ر  ح���ي���ل���ة  ف����م����ا 

ولويات اأن ميزق  لق������د وج������د اأن اأوىل االأ

قنع������ة القومية التي اختب������اأ وراءها  تل������ك االأ

املثبط������ون املتخاذلون لك������ي تظهر حقيقتهم 

في�سهل اجتنابها.

ومع اأن هذا الن�س������اط ال يتع������دى القلم 

نه يحدد  همي������ة الأ والقرطا�س فه������و بالغ االأ

عقب������ات احلياة حتديداً مانع������اً من اجلهالة 

ومعيناً على ال�سري ال�سوي تلك العقبات التي 

قامت م�سدات دون تطورنا الفكري واملادي 

ن�س������ان العرب������ي اإىل اأرذل  والتي و�س������لت باالإ

العمر.

ونظراً ملا هي عليه من التجذر واالنت�سار 

فهي ت�ستع�س������ي عل������ى مقالة لذل������ك اأراين 

قالم  م�س������طراً اإىل اعتماد طريقة روؤو�س االأ
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تطوي������ل  دون  اإيج������از 

تف�سيل  دون  واإ�س������ارات 

ملتفت������اً ع������ن التغلغل يف 

غياه������ب املا�س������ي الذي 

طواه الزمن.

أم������ا العقب������ات فهي  ا

رب������ع التالي������ة نعددها  االأ

ونعر�س باخت�سار �سديد 

مكامن اخلطر فيها.

1- احلياد:

الع������رب  حيادي������و 

املق�سودون هنا

لي�سوا من وقف على 

املع�س������كرين  بني  احلياد 

اإذ  و»ال�رصقي«  »الغربي« 

»عدم  موؤ�س�سة  ف�س������لت 

مر فقد  االنحياز« هذا االأ

ان�س������مت الدول العربية 

كافة اإىل هذه املوؤ�س�سة.

ولك������ن املق�س������ود ه������م الذي������ن حمل������وا 

ا�س������م االعت������دال يف مواجه������ة دول الرف�س 

واملقاومة.

وقد جتلى هذا االنق�س������ام على ال�س������عد 

ال�سيا�سية كافة واالرتباطات الدولية مبتدئاً 

بفل�سطني وال�سهيونية.

أو املعتدلون اأعلنوا بجميع  فاحليادي������ون ا

عالم واأكدوا باملواقف ال�سيا�سية  و�س������ائل االإ

أنهم لي�س������وا �رصكاء يف اأي �س������دام  املتعددة ا

ع�سكري اأو كالمي مع غا�سب فل�سطني هذا 

املوق������ف الذي التزم به تي������ار عربي كبري هو 

�س������افني التي غر�س������وها يف خا�رصة  اأعمق االأ

املوقف العربي.

اإن حرية القرار الذي امتطاه ال�س������ادات 

أو�سلو وغريهما  اإىل الكني�س������ت وعرفات اإىل ا

من دعاة التطبيع هو بدعة مل ير التاريخ لها 

مثياًل.
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ي مواطن م������ع عدو اقتحم  ف������ال حياد الأ

أ�سقائه وغ�سب  وطنه وقتل وهجر الكثري من ا

ونهب وهدم واحتل.

هذا احلياد هو االن�سالخ القومي بلحمه 

ودمه.

ويف جميع قوامي�س ال�سيا�سة هو اخليانة 

القومية.

يف املقاب������ل ال ي������زال املعار�س������ون عل������ى 

مواقفهم.

قالوا:

لق������د دفعت بن������ا ظ������روف ال ترحم اإىل 

تق�سيم النا�س.

- فمن �س������ادق عدونا ودعمه بال�س������الح 

واملال وال�سيا�سة هو عدونا.

- وم������ن عاداه وامتنع ع������ن التعامل معه 

وا�ستنكر جرائمه فهو �س������ديقنا اأما العربي 

الذي �س������مى نف�س������ه حيادياً وموقفه معتدالً 

فهو اأخطر من العدو ال�رصيح الذي انك�سفت 

هويته.

لي�س حياده وال اعتداله - يف احلقيقة - 

اأقل خطراً على الفل�س������طينيني والعرب كافة 

من موقف العدو املجاهر بعدائه بل هو كما 

أ�سد خطراً. قلنا ا

أي�ساً: وقالوا ا

من خالل حقوقنا امله�سومة من اخليام 

واملخيمات م������ن تقتيل البن������ني والبنات من 

�سجار وتهدمي املنازل من الغا�سب  اقتالع االأ

الكافر بجميع القيم.

ا�س������طررنا اإىل تق�سيم النا�س بني �سديق 

وعدو وال ثالث.

ن ونحن نعاين. واالآ

اإن وجهنا نحو العدو عيناً يجب اأن تكون 

لن������ا األف ع������ني نوجهها اإىل ه������ذا احليادي 

ن اأهل مكة اأدرى ب�سعابها وال�ساعر  املعتدل الأ

يقول:

اح���������������������������������ذر ع���������������������������������دوك م�������������رة

واح����������������ذر �����س����ق����ي����ق����ك األ��������������ف م������رة

ف��������ل��������رمب��������ا ان��������ق��������ل��������ب ال�����������س�����ق�����ي�����ق

ف������������ك������������ان اأع��������������ل��������������م ب��������امل�����������������رصة

يف لبن������ان فقط الذي ال تزيد م�س������احته 

عل������ى م�س������احة حمافظ������ة اكت�س������فوا اأربعني 

�س������قاء ميدون العدو باملعلومات  خلية من االأ

�س������قاء  ليهدم ويغتال ويقتل وي�رصد، هوؤالء االأ

من  املعتدل������ون احليادي������ون اأخطر عل������ى االأ

بدي. القومي من عدونا االأ

2- التبعية: يف االقت�ساد وال�سيا�سة)4(:

التبعية االقت�سادية وال�سيا�سية وفل�سطني 

والعدو.

أبعادها  مل يكن ثمة خالف بيننا حول فهم ا

ظ������ل قرارنا جتاهه������ا واحداً حت������ى اأواخر 

�سبعينيات القرن املا�سي.
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فيما قبل كان������ت الءاتنا واحدة ونعماتنا 

واح������دة قاتلن������ا جميع������اً واندحرن������ا جميعاً 

وانت�رصنا جميعاً.

ولكن منذ ذلك اليوم امل�سوؤوم الذي وقف 

فيه ال�سادات على منرب الكني�ست وقال:

اإن م������ا تعني������ه م�رص باحلي������اد هو عدم 

أية حرب �س������د  اال�س������رتاك مع الع������رب يف ا

اإ�رصائيل واإن التطبيع �س������وف يطرد القطيعة 

واإن جنم������ة داوود يجب اأن تخفق يف �س������ماء 

م�رص.

مثلما يج������ب اأن يخفق العلم امل�رصي يف 

�سماء اإ�رصائيل واأن التحالف بني هالل م�رص 

.
)5(

وجنمة داوود هو حتالف اأبدي

لقد اأعلن ال�س������ادات على وقع ت�س������فيق 

اليهود يف الكني�ست بتاريخ 1978/11/4:

»اأن م�رص والعروب������ة مفهومان خمتلفان 

وخط������ان ال يلتقي������ان فاحل�س������ارة امل�رصية 

انت�������رصت يف ربوع م�رص قب������ل اأن يخلق اهلل 

العرب ب�س������بعة اآالف �سنة وم�رص بح�سارتها 

العريقة وما�س������يها التليد وماليينها الب�رصية 

ع�س������ية على الع������زل فهي تع������زل وال تُعزل 

وتقرر وال يقرر لها«.

لقد تنكر ال�س������ادات ل������� الءات اخلرطوم 

أب������رز املوقعني عليها وتنكر حلرب  التي كان ا

أ�س������قط اجلي�س امل�رصي  ت�رصي������ن التي فيها ا

خط بارليف وتنكر لنهج الت�س������امن العربي 

وىل  يام االأ ال������ذي اأعل������ن التزامه به من������ذ االأ

لواليته منذ ذلك الوقت.

ولقاء هذا »التخلع« من الت�سامن والكفاح 

اأعيدت �سيناء اإىل م�رص ولكن من دون �سيادة 

فعلي������ة واآل نفطه������ا مع الغ������از امل�رصي اإىل 

�رصائيلية. يدي االإ االأ

هذا احلياد الذي نق�س ال�سادات حروفه 

على قلوب خلفائه جعله������م يتطلعون بعيون 

من الزجاج اإىل ما جرى ويجري يف فل�سطني 

�س������فة وقطاع������اً واإىل ما ج������رى ويجري يف 

لبنان.

أنه قد �سقط على اجلنوب من قنابل  فمع ا

أ�سقطته احلرب  العدو و�سواريخه اأكرث مما ا

العاملية على باري�س ولندن فما من �سعرة يف 

جفون الورثة اهتزت اأو حتركت.

فكرة احلياد...

أث������ري زي������ارة  مل تتك������ون يف ال�س������دور بتا

الكني�ست.

بل كانت قدمية تنتظر الظروف املواتية 

للظهور.

منذ اأن �س������قط النظام اال�سرتاكي واآلت 

وروبي  مم اإىل منا�سد الغربني االأ
خرائط االأ

مريكي �س������ار الطريق اإىل القد�س املحتلة  واالأ

آمناً و�سار احلياد اأمنت و�سائل النقل واأكرثها  ا

حداثة.

هنا:

نرى من املفيد اأن نلقي �سوءاً على بروز 
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ول مرة يف ال�سحف وو�سائل  فكرة احلياد الأ

عالم كوجهة نظر تعرب عن قناعة املفكرين  االإ

الكبار فمنذ عام 1972:

ديب املعروف »توفيق احلكيم«  اأ�سدر االأ

كتاب������اً بعنوان »عودة الوع������ي« عرب عن حالة 

االنبه������ار التي عم������ت الكثريي������ن وهو منهم 

بالزعامة الفريدة الت������ي ميلكها جمال عبد 

النا�رص.

وقال: 

هذا االنبهار اأعم������ى الكثريين عن روؤية 

ال�س������لبيات املدمرة يف �سيا�س������ة ذلك الرجل 

قليمية  وت�رصفاته على امل�ستويات الدولية واالإ

والداخلية.

ن والكالم للحكيم وقد غدا عبد  أم������ا االآ ا

النا�رص حتت الرتاب فقد عاد الوعي ال�سائع 

أ النقد املو�سوعي. وابتدا

لقد راأى احلكي������م اأن حياد م�رص يحقق 

لها النتائج التالية:

رواح التي  موال واالأ - يجنبها خ�س������ارة االأ

خرين. تبذلها يف �سبيل االآ

- يحقق لها االزدهار الذي حجب عنها 

طيلة زمن االن�سهار يف البوتقة العربية.

-يعيدها اإىل عمقها التاريخي ويخل�سها 

من النبات العربي الرخو.

- يوؤكد ا�س������تقاللها حي������ث يتكون لديها 

من العمق احل�س������اري واملوقع اال�سرتاتيجي 

واملاليني الب�رصية العديدة.

أية  وبالت������ايل تتجن������ب بهذا اال�س������تقالل ا

ته  عالق������ة م������ع املرك������ب العربي ال������ذي مالأ

طماع والتناق�سات والثقوب. االأ

كتاب »عودة الوعي« الذي اأ�سدره يف عام 

1972 وكتاب »اأقنعة النا�رصية ال�سبعة« الذي 

اأ�س������دره يف عام 1975 ما كان لهما اأن يكونا 

مقدمة »للجهارة يف نقد النا�رصية« والتخلع 

م������ن االنتم������اء العربي لوال ظهور ال�س������ادات 

على منرب الكني�س������ت يف ت�رصين الثاين 1977 

م������ة امل�رصي يف عام  وخطاب������ه يف جمل�س االأ

.1978

لقد راأى يف �سيا�س������ة ال�سادات من اأقوال 

أ�س������األ قلمه فكتب ع������دداً من  أفع������ال م������ا ا وا

�س������هر 5-4-3  املقاالت ن�رصها يف دوريات االأ

م������ن عام 1978 اأي بعدما انفتحت �سيا�س������ة 

ال�سادات على م�رصاعيها ومل يبق اأي احتمال 

للعودة عنها.

خب������ار: ن�رص املق������االت بالتواريخ  - يف االأ

1978/3/18 و 1978/4/21 

و 1978/5/12.

ه������رام: ن�رص املق������االت بالتواريخ  - يف االأ

1978/4/15 و 1978/4/21 

- يف اأخب������ار الي������وم: ن�رص مق������االً بتاريخ 

.1978/3/8

وهو يف كتابي������ه ومقاالت������ه حر�س على 
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أ�سا�سيني تقيد بهما ور�سد لهما  مو�سوعني ا

اأغلب حججه وهما:

- ا�س������تقتال يف التاأكي������د عل������ى عقالنية 

احلياد و�رصورته مل�رص.

- الهج������وم ال�س������ديد على �سيا�س������ة عبد 

النا�رص اإذ اعتربها فاقدة للوعي ال�سيا�س������ي 

ومتنكرة لتاريخ م�رص وح�سارتها العريقة.

واإىل جانب احلكيم.

برز مفكر م�رصي اآخر هو الدكتور لوي�س 

عو�س:

هذا املفكر اأعرب عن وجهة نظره يف ما 

يجب اأن تكون عليه ال�سيا�سة امل�رصية فقال:

- يج������ب اأن تقت�������رص يف عالقاته������ا مع 

العرب على تاأمني حاجتها االقت�سادية.

أم������ا يف ال�سيا�س������ة ف������اإن م�س������لحتها  - ا

تقت�س������يها االن�س������الخ النهائ������ي ع������ن الفكر 

العروب������ي واملطال������ب العربي������ة واأن تتف������رد 

بتاريخها العريق الذي �سطع يف الكون حينما 

زمنة. كان العرب والعروبة يف اأرحام االأ

لقد ن�رص الدكتور عو�س مقاالت ثالثاً يف 

و1978/5/11  و1978/4/20   1978/4/7

دافع فيها جميعاً عن وجهة نظره 

ومل ين�������س يف اأي منه������ا اأن ميجد ت�رصف 

ال�س������ادات الذي ج�س������د التعري من االنتماء 

العربي وجعله ج�سداً له حياة وخوار.

لقد انفرد احلكيم وعو�س وح�سني فوزي 

دباء امل�رصيني. عن االأ

انفردوا:

- باال�ستقاللية عن العرب والتهجم على 

عبد النا�رص.

- واحلي������اد يف اخلالف ال������ذي قام بني 

العرب واليهود.

- يف اإغداق الثناء على �سيا�سة ال�سادات 

وخا�س������ة حياده وتطبيع العالقات بني م�رص 

واإ�رصائي������ل وح�������س الع������رب عل������ى حوارها 

ب�س������اأن العالقات بني م�رص واإ�رصائيل وح�س 

العرب على حوارها ب�س������اأن احلدود والدولة 

الفل�سطينية.

وقد ق������دم توفي������ق احلكيم »�س������وي�رصا« 

و»النم�سا« كمثال على اأن احلياد كان العا�سم 

لهما من التيارات ال�سيا�س������ية واالجتياحات 

الع�سكرية التي ع�سفت باأوروبة.

وقال: لق������د وافق العامل عل������ى حيادهما 

مثلما وافق على حياد ال�سادات.

ولكن:

قالم انربت �سد كتابة هوؤالء  عدداً من االأ

فهاجم������وا فكرة احلياد وا�س������تقاللية القرار 

أباطرة احلياد  و�س������د التربيرات التي قدمها ا

من املفكرين.

فمنهم من قال: 

اإن خ�سو�س������ية م�رص التاريخية هي حق 
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من حقوقها ولكن الع������ودة اإليها ومقارنة ما 

كان منذ �س������بعني قرناً وما يك������ون اليوم هو 

قطار  ن م�������رص واالأ خطاأ علمي �س������ديد فاالآ

العربي������ة كافة يف مواجهة م�س������ريية واحدة 

اأمام عدو م�س������ريي واحد ال يفرق يف عدائه 

ومواجهته بني م�رصي و�سواه.

لذل������ك يرى هذا القائل: اإنه يجب اإرجاء 

البحث يف اخل�سو�سية واحلياد على ما بعد 

االنتهاء من العدو.

ومنهم من قال:

اإن حياد م�رص جتاه ما يجري بني العرب 

واإ�رصائي������ل يعني عزلته������ا التاريخية وعزلها 

عن احل������وار عندم������ا تن�س������ج ظروفه وهي 

باأو�سافها املميزة حتتاج اإىل جريانها مبقدار 

ما يحتاجونها هم.

ومنهم من قال:

م�������رص هي جمن العروبة لذلك فهي دون 

االنتماء العربي تبقى بدون دور.

لق������د تغلغلت العروبة اإىل الكيان امل�رصي 

فاأ�سقطت هريوغليفيته ون�رصت فيه وحتولت 

م������ة واأ�رصكته معها يف  ب������ه اإىل اأعظم ثغور االأ

خذ والعطاء وال�س������قاء والرخاء واختالط  االأ

الدماء وتاآخي جثث ال�سهداء وتبادل التجارة 

�سهار مما �سهر م�رص يف بوتقة العروبة  واالأ

ان�سهاراً ال �سبيل اإىل الفكاك منه.

ومثلما ال ت�س������تطيع بالد ال�س������ام اأو بالد 

أبراج  م������ا ب������ني النهري������ن اأن تنزوي حت������ت ا

تاريخها واأن تقف على احلياد جتاه الزالزل 

مة ال  الع�سكرية وال�سيا�س������ية التي جتتاح االأ

ت�ستطيع م�رص ذلك.

�س������وري  واالآ والبابلي  الفينيقي  فالتاريخ 

ه������رام ودخل يف  ال������ذي من������ه ما عا�������رص االأ

املرك������ب احل�س������اري العربي بع������د اأن اقتنع 

اأحفاد اأحفاده باأنه اأ�س������بح يف متحف الزمن 

واأن احلياة ال متار�س مب�سامينه ومفاهيمه.

تل������ك التواري������خ اكتظ������ت باخلوالد مثل 

م�رص.

ه������رام اإن كان������ت درة تاري������خ م�رص  فاالأ

حرف  ف������اإن برج بابل واحلدائ������ق املعلقة واالأ

الهجائية درر يف تاريخ الكون.

ي منه������ا اأن يحل حم������ل الهوية  لي�������س الأ

أو اأن يلغيها. العربية ا

3- حرية القرار:

حرية... نعم... وهي لفظ طري احلروف 

حلو املذاق.

ولكن������ه يوؤخذ مثلما يوؤخ������ذ الدواء الذي 

خذ والتوقي������ت اأال ينجم عن  يراع������ى يف االأ

ذلك �رصر... ففي جميع البلدان التي حترتم 

احلرية و�سعت لها من ال�سوابط والقيود ما 

جعلها ماأمونة من اإ�رصارها بالغري.

�سلوب  قليم بهذا االأ لو مور�س������ت حرية االإ

اأي ل������و تقيدت باحلاجة العربية ملا كان هذا 
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الزلزال العربي ولبقيت كلمة العرب واحدة 

أو انق�سام. دون م�سا�س ا

اإن ق������رارات التطبي������ع وتب������ادل التمثيل 

ال�سيا�سي مع اإ�رصائيل وقرارات فتح احلدود 

واملعابر اأمامها و�س������وى ذل������ك من القرارات 

التي اقت�س������تها طبيعة املرحلة كتبت مبداد 

من هذه احلرية.

أية حرية؟ واإ�رصائيل ال  ولكن اأي م������داد وا

ر�س وتب�س������ط �س������لطانها على  تزال حتتل االأ

وتعار�������س ع������ودة الالجئني حتى 
 )6(

القد�������س

املوت.

اإن������ه م������داد من حري������ة مزغول������ة موثقة 

غالل. اجلوارح باالأ

مثل هذه احلرية.

مور. هو تزوير للحقيقة وحتايل على االأ

أقاليم احلياد  هذه احلرية واإن ع�سمت ا

�رصائيلي ومن ق�سف  من غارات الطريان االإ

املدافع فهي ع�س������مة منقوعة باال�س������تخذاء 

اإذ ال كرام������ة ملنزل عرب������ي فيما ينهار املنزل 

العربي املجاور حتت ق�سف الغزاة.

تلك البل������دان التي مار�س������ت حريتها يف 

التطبيع والتبادل الدبلوما�سي وفتح احلدود 

اإذا 
 )7(

�سواق �س������وف يحني حينها واملعابر واالأ

ما ته������اوت مقاومة املقاوم������ة فعني الوح�س 

متوهج������ة حمراء على جميع م������ا بني النيل 

والفرات من ب�رص و�سجر وحجر.

الي������وم دوالً وجمموعات تدافع  املقاومة 

ع������ن الع������رب جميعاً حتى ع������ن دول احلياد 

قاليم  فتل������ك الدول وموؤيدوها من �س������عب االأ

خرى اإمنا هم اأ�رصى يرزحون حتت �سلطان  االأ

حبل التف حول اأعناقهم يتحكم يف ال�سهيق 

والزفري.

ثم هنالك احلقيقة املرة التي ال مفر من 

االعرتاف بها.

وهي: 

اإن حرية القرار التي جنم عنها التطبيع 

والتبادل الدبلوما�س������ي والذي جمد اأقطاراً 

ل�سنة  أباح لالأ باأهلها وجي�س������ها عن املجابهة وا

حري������ة اختيار التطبيع بعلني������ة وجهارة كان 

أم������ارات »اأرذل العم������ر« و»اخلرف  له م������ن ا

ال�سيخي« ما ال يقل عن احلياد حتى ليبدوان 

مثل املقدمة ونتيجتها.

فال حياد: 

حينما يكون العدو م�سرتكاً وخطره موجه 

اإىل اجلميع دون ا�ستثناء وال انفراد يف القرار 

ذالل يغمر اجلميع بال ا�ستثناء. ما دام االإ

ففريق »احلي������اد« و»حري������ة القرار« هم 

يف احلقيق������ة مر�س������ى »اخلرف ال�سيا�س������ي 

.
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العربي«

نعم: 

يف التاريخ ما يثب������ت اأن املجوف العربي 

انط������وى عل������ى ح�س������ارات ثالث������اً متمي������زة 

بخ�سائ�سها:
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كادية. - الكنعانية وال�سومرية واالأ

- البابلية وح�سارة ما بني النهرين.

- امل�رصية وح�سارة وادي النيل.

ولكن:

حينم������ا قام املركب احل�س������اري اجلديد 

�سالم العربي( اعتمده اجلميع لغة ودنيا  )االإ

وحكماً وتعاماًل.

أنها اأ�س������حت  وقنعت تلك احل�س������ارات ا

أ�سا�سه. تاريخاً ال متار�س احلياة على ا

أبوا-  أم ا وم�رص - �س������اء ورثة ال�س������ادات ا

�س������المي اجلديد  ه������ي درة العقد العربي االإ

فمحاول������ة بع�س ال�سيا�س������يني واملفكرين اأن 

ق�س������اء النبي  ي�س������تح�رصوا زمن الفراعنة الإ

حمم������د )�������س( ع������ن وادي النيل هو �س������ري 

ي������دي والروؤو�س بدالً من  باحلقائ������ق على االأ

قدام. االأ

لي�ست دميقراطية ولن تكون دميقراطية 

أبداً تلك التي اتفق عليها ال�سادات وحلفاوؤه  ا

مع اإ�رصائيل:

-اإلغ������اء الءات اخلرط������وم: ال لالعرتاف 

باإ�رصائيل وال لل�س������لح معها وال للمفاو�سات 

والتطبيع. 

نية. وا�ستبدالها بالنعمات والالءات االآ

-ال للعودة اإىل ح������دود 1967 وال للدولة 

الفل�سطينية »ال لتق�س������يم القد�س« »ال لعودة 

الالجئني«.

-نعم لدولة يهودية على جميع فل�سطني 

�رصائيل نعم  أبدي������ة الإ نعم للقد�س عا�س������مة ا

خللو القد�س من اأي عربي.

بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ابت�س������م 

مريكي كارتر اأمام عد�سة التلفزيون  العراب االأ

وقال: 

»اإن لل�سالم �س������الحاً وهجمات وخططاً 

وتكتيكاً وا�سرتاتيجية فهو يكر ويفر وينق�س 

ويطفو وينت�رص وهذا يعني اأن �سفقة ال�سلح 

خرين  املنفرد لن تكتفي بدع������وة الفرقاء االآ

اإىل االن�س������مام اإليه������ا اأو ترتكهم ب�س������الم اإن 

رف�سوا االن�سمام.

خرية: »لن نرتكهم  طبعاً يف عبارة كارتر االأ

ب�سالم اإن رف�سوا االن�سمام« 

جميع معاين التهديد والوعيد.

هو تهديد موجه اإىل �سورية التي رف�ست 

وظلت راف�س������ة و�سوف تبقى راف�سة وكارتر 

انطوى وراءه بو�س ومرت �س������نوات و�سنوات 

و�س������ورية باقية على رف�س������ها وجهارتها يف 

معونة املقاومة.

ولي�س الرف�س فقط:

أي�ساً اأمام ا�سرتاتيجية الكر  بل ال�سمود ا

والفر واالنق�سا�س واال�ستهداف مهما كلف 

�رصار. من االأ

لقد ظهر لل�سيا�سي ال�سوري بعد التمعن 

يف ابت�س������امات كارتر واأقواله حقائق عديدة 

كامنة كمون النار حتت الرماد.
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من هذه احلقائق:

- االتفاق بني م�رص واإ�رصائيل كان نتيجة 

�س������غط اأمريكي على م�������رص ومل يكن مبادرة 

أو نتيج������ة من نتائج  منف������ردة من ال�س������ادات ا

قليمي. حرية القرار االإ

مريكي من ذل������ك االتفاق  - اله������دف االأ

متعدد الوجوه:

اأولها: 

من  �رصائيل������ي وتوفري االأ دعم الكي������ان االإ

�رصائيل واملناخ الهادئ لت�سجيع يهود االأمم  الإ

على املجيء واال�ستيطان يف فل�سطني.

الثاين: 

منة  وج������ود اإ�رصائيل امل�س������تقرة القوية االآ

أم������ريكا يف املنطقة ويوؤمن  يحمي م�س������الح ا

لها ا�س������تمرار تدفق النفط العربي والرثوات 

أ�سواق  �س������واق العربية اإىل ا العربية ويحول االأ

مريكية. م�ستهلكة للب�سائع االأ

الثالث: 

ي�ستتبع الوجهان ال�سابقان تفتيت ال�سف 

�سلب  أوا باالأ العربي وتهدمي جدرانه لذلك بدا

كرث مناعة وهو اجلدار امل�رصي. واالأ

فقد اقتنعوا اإن يف حتييده انهيار البيت 

العربي و�س������قوط فكرة الع������داء لليهود عن 

ل�سنة وبالتايل تغدو فكرة حماربة اإ�رصائيل  االأ

مريكي فكرة خيالية. اأو معار�سة النفوذ االأ

لذلك:

قوال كارت������ر تزايد  ودعم������اً وتنفي������ذاً الأ

ال�سغط على �سورية

وحو�������رصت  اقت�س������ادياً  حو�������رصت   -

عالقاتها مع الدول كاف������ة وتركزت املراقبة 

على حدودها البحرية والربية واجلوية.

- ال حتديث لل�سالح وال ت�سليح ملا تعطل 

من������ه وال لق������اء وال مفاو�س������ات وال عالقات 

�سنان  وتدفق ال�س������م على �سورية من حتت االأ

مريكية ال�ساحكة يف كامب ديفيد. االأ

رهاب ممار�س������ة وتاأييداً  - اتهم������ت باالإ

ومتوياًل وت�س������ليحاً واتهم������ت بفتح حدودها 

رهابيني فيما ه������م بطريقهم اإىل العراق  لالإ

و�سواها.

لقد حركت ابت�سامة كارتر واأقواله اأقالم 

الكتاب وال�س������حفيني فانربت قدح������اً وذماً 

وتقزمياً للمواقف العربية الراف�سة.

يف  ني������وز  أم������ريكان  ا �س������حيفة  قال������ت 

 :1979/4/16

»اأمريكا وم�رص واإ�رصائيل بنت ا�سرتاتيجية 

جديدة للرد على املعار�س������ة العربية ل�سفقة 

ال�س������لح عن طريق اأخذ املب������ادرة يف توجيه 

ال�سفعات بدالً من ردها«.

مريكية:  وقال العديد من ال�سحف االأ

»اإن جهود املخاب������رات يف اأمريكا وم�رص 

واإ�رصائيل ان�س������هرت لتوجي������ه ال�رصبات اإىل 
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الدول الت������ي عار�س������ت ال�س������ادات فاإما اأن 

حتطمها واإما اأن تن�سم اإىل �سفها«.

واإذاً: 

- لي�������س احل�س������ارة القدمية ه������ي التي 

تتهادى اأمام احل�سارة احلديثة فقط.

قليمي  - ولي�������س ا�س������تقاللية الق������رار االإ

فقط.

- ولي�س دميوقراطية الراأي فقط.

اأو منفردين  لي�������س الثالث������ة جمتمع������ني 

فقط.

بل: 

ي������دي الغربي������ة  �س������فع متت������ال م������ن االأ

�رصائيلية وامل�رصية  وروبية واالإ مريكية واالأ واالأ

م������ازال ينهال على راأ�س م������ن يعار�س اأحالم 

اليهود وم�سالح اأمريكا.

ت�س������اقط ال�سفع على رقاب ثالثني دولة 

�رصائيل  اأفريقية كانت ت�سكل طوقاً معار�ساً الإ

مريكية وظّل منهمراً دون توقف  وامل�سالح االأ

حتى انفرط وا�ستعادت اإ�رصائيل عالقاتها مع 

أبواب ال�سيا�سة  �س������واق وا دوله كما فتحت االأ

اأمام اأمريكا دون �رصوط.

وت�ساقط ال�سفع على القرار 3379 الذي 

دمغ اإ�رصائيل بالعن�رصية حتى تهاوى يف �سنة 

1991. وت�س������اقط على ما تبقى من ال�سفع 

عل������ى ال�س������ف العربي فق�س������مه اإىل اعتدال 

 واإىل 
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قبل بكامب ديفيد ق�س������اً وق�سي�س������اً

مقاومة.

لق������د ركز اهتمامه عل������ى فريق املقاومة 

العن�رصي������ة  اخل�س������ومات  فيه������ا  فاأذك������ى 

�رصية. حيث غدا  والطائفية والع�سائرية واالأ

القرار العربي حلماً من االأحالم.

 .
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4-التخلف: هو عك�س التقدم

والتقدم هو جتاوز املا�س������ي القدمي اإىل 

احلا�رص اجلديد اإن ح�رصنا مفهوم اجلديد 

وروبية  وع�رص التقدم مبا نراه يف البلدان االأ

من مدار�س وجامعات وم�س������اف وم�س������انع 

وطرق وحدائق و�س������احات لي�������س لدينا منها 

دنى. غري االأ

فال بد اأن يتعاىل ال�سوؤال ملاذا..؟

ملاذا تخلفن������ا عن القط������ار فرتكنا وراءه 

زمنة؟ وانطلق يجتاز االأ

التخل������ف: هو ال������ذي جعلن������ا تابعني يف 

ال�سيا�سة واالقت�ساد 

أ�سقط كثرينا يف بئر احلياد وا

خرين. أوامر االآ وقيد قرارنا برغبات وا

لن نكون متجاوزي������ن ولن نعدو احلقيقة 

اإن و�س������عنا اأ�س������ابعنا على ال�سبب الرئي�سي 

لتخلفنا لن نكون ظاملني اإن قلنا: اإن ال�س������بب 

الرئي�سي لتخلفنا هو فقدان احلرية فاحلرية 

ولون  يف بلداننا العربية مل تعد كما اأخربنا االأ

ن�س������ان منذ اأن  أنه������ا حق اإلهي منحه اهلل لالإ ا

ن�سان بل �سارت ترفاً يتمتع به القلة  خلق االإ

من اأ�س������حاب ال�سلطة والوجاهة والنفوذ اأما 

على امل�ستوى العام فالذي ي�سود:
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قوال يف الكتب وال�سحف  أنفا�س االأ - كتم ا

واملج������الت واملجال�������س اإذ يج������ب اأن تتحول 

قالم اإىل ببغاوات ت�ستطيع الكالم  ل�سنة واالأ االأ

فهام. أو االإ وال ت�ستطيع الفهم ا

خذ والعطاء وااللتزام  - تقييد التعامل االأ

بنهج مدرو�س على �س������وء ما مينع الكرا�سي 

من ال�سقوط.

- مراقبة �س������ديدة حلركات املواطن من 

اأول النه������ار اإىل اأول التايل وما يتلوه مراقبته 

�������رصاف على اأحالمه  حتى �رصي������ر نومه واالإ

واإح�ساء �سهيقه وزفريه.

بالدنا العربية:

جتاوز �سكانها الثالثمئة مليون ن�سمة 

نهار وتقب�س على نوا�سي  وتتدفق فيها االأ

البح������ار وتتمت������ع بطق�س معت������دل احلرارة 

والربودة والرطوبة ومتلك مواقع ا�سرتاتيجية 

أثر حا�سم يف كثري من معارك االأمم  كان لها ا

ن�سانية التي  وتنطوي على اأعظم الرثوات االإ

اأهمها النفط الذي ي�سكل دماء احل�سارة يف 

ثار التاريخية مع  العامل وفيها اأعظم واأخلد االآ

هذا الرثاء املتعدد نحن تابعون.

هوالندا مثاًل:

يف������وق اإنتاجه������ا القومي اإنت������اج البلدان 

العربية كافة.

هوالن������دا ذات اخلم�س������ة ع�������رص مليوناً 

أل������ف كيلوم������رت مرب������ع  والثالث������ة وثالث������ني ا

قاومت طغيان البحر باإقامة ال�س������دود على 

ال�سواطئ.

وامل�س������تنقعات  البح������ريات  وقاوم������ت 

بالتجفيف وحتويل اأر�سها اإىل مزارع.

هوالندا: ال�سئيلة امل�ساحة وال�سكان.

-خلقت اأخ�سب املزارع.

يف  ال�س������ناعات:  اأعظ������م  أنتج������ت  -وا

والنفط  وال�س������فن  وال�س������يارات  الطي������ارات 

واخل�سب والورق.

-حتى اإن زه������ور حقولها لوحدها تقدم 

نتاج القومي  لها ما ي������كاد يزيد ثمنه على االإ

ي بلد عربي. الأ

ن: فيما نحن اإىل االآ

والطائرات  وال�سفن  ال�سيارات  -ن�ستورد 

وحمركات امل�س������انع وقطعه������ا ونبقى حتت 

رحم������ة البائع وا�س������تغالله اإن خربت اإحدى 

أو احتاجت اإىل قطع تبديل. امل�سرتيات ا

-ن�س������تعمل ال�س������يارة والطيارة والباخرة 

والقاطرة مثلما ي�س������تعملها م�سدروها اإلينا 

ولكنن������ا ال ن�س������اهم يف �س������نع اأي تر�������س من 

أو زند من زنودها. ترو�سها ا

ملاذا؟ مرة ثانية.

هل هبط التخلف علينا من ال�سماء؟

هل نحن خملوق������ات ال ت������زال بالطبائع 

البدائية املتهافتة؟

بالتاأكيد: ل�سنا كذلك:
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- فح�سارتنا يف التاريخ هي اأم ح�سارات 

الكون.

مرباط������ور الغربي يتعلم  حينم������ا كان االإ

الق������راءة والكتابة على لوح من ال�س������مع كان 

جمل�س اخلليفة العرب������ي يكتظ بالعلماء من 

جميع االخت�سا�سات.

حينما مل يكن يف اأوروبة غري ب�سعة ع�رص 

كتاباً ربطها �س������ارملان بال�سال�سل كيال ت�رصق 

كانت املكتبات ذات الربع مليون جملداً تنت�رص 

.
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يف املدن العربية الزاهرة

- ثم وهذا جدير باالهتمام:

اأن العرب الذين هاجروا ويهاجرون اإىل 

خرى ا�س������توعبوا ب�رص عة مذهلة  البلدان االأ

ح�س������ارة تلك البلدان ومتثلوها متثاًل كاماًل 

طباء واملحامون  فكان منهم املهند�س������ون واالأ

أ�س������اتذة اجلامعات وعلم������اء الذرة ومدراء  وا

امل�سارف وامل�سانع.

مما يوؤكد:

أننا ل�س������نا بالطبائع املل�س������اء التي تنزلق  ا

عنها مفردات احل�سارة وال يعلق فيها �سيء 

منها.

لهذا ن�ستطيع القول:

اإن اأرذل العمر الذي اكت�سح وجودنا ختم 

على ذاكرتنا.

- ن�سينا كامب ديفيد وت�ستت �سمل العرب 

مريكي املتتايل. وال�سفع االأ

- ن�س������ينا اأن ال�س������ليبيني كان������وا غ������زاة 

ومل يكونوا حجاجاً كم������ا قال الدكتور ريا�س 

نع�سان اآغا يف افتتاحية املعرفة باآب 2007.

- ن�س������ينا كيف خبط غورو بحذائه على 

قرب �س������الح الدي������ن وقال: ها ق������د عدنا يا 

�سالح الدين.

ن�س������اء دولة  - ن�س������ينا موؤامرات الدول الإ

اإ�رصائي������ل يف ع������ام 1948 وتدوي������ل القن������اة 

و�سيطرة اليهود على �سيناء وم�سائق تريان.

-ن�س������ينا كارثة 1967 و�سلخ اجلوارح عن 

ردين يف �سنة  اجل�سد ال�س������وري واللبناين واالأ

.1973

ن�س������ينا ذل������ك جميعه حتى �س������ار العدو 

يعرفنا باأننا �س������عب فقد ذاكرته فما يتحدث 

م�س بل يوجه عنايته اإىل  عن �سيء جرى باالأ

ما يجري اليوم يجرته دون وعي.

�س������وف اأكتفي مبثال واح������د عن فقدان 

الذاكرة.

ه������و املراحل الت������ي مرت بها الق�س������ية 

الفل�سطينية لكي يكون املثل حافزاً ال�ستعادة 

ما تبقى.

-كان ال�سوت العربي -من املحيط حتى 

اخلليج- يهدد بنربة حا�س������مة جازمة مطالباً 

بطرد اليهود الغزاة من فل�سطني.

- ثم ن�س������ينا فقبلنا الدولة الدميقراطية 

التي تقوم على العرب واليهود.
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- ثم ن�س������ينا فقبلنا بالدولة الفل�سطينية 

على 13% من اأر�س فل�س������طني دولة �س������ئيلة 

ال�ساأن حقرية امل�ساحة.

- ث������م ن�س������ينا فقبلنا بدول������ة خالية من 

ال�س������الح يتخللها �ستمئة وخم�س������ون خمفراً 

اإ�رصائيلياً ه������ي خناجر املراقبة التي تعمقت 

يف اجل�سد الفل�سطيني املرتقب.

- ثم احلكم الذات������ي الذي يتحول عربه 

أية  �رصائيلي وحواجز �سد ا من االإ اإىل حماة االأ

انتفا�سة اأو مترد.

اإنه مثل من واقع حي ورث تاريخاً حافاًل 

أو  خرين اأن يرونا بال ذاكرة ا أتاح لالآ مثلة ا باالأ

بذاكرة مل�ساء.

قالوا وهم على حق: 

أو�س������لو ولد زمن  بع������د كام������ب ديفي������د وا

جديد.

- منهم من �سماه زمن ال�سادات.

- ومنهم من �س������ماه زمن ربيع الغرب يف 

ال�رصق.

- ومنهم من �سماه زمن اليهود.

خدود  أم������ا ال�س������ادات فقد افتت������ح االأ - ا

كرث عمقاً بعد ذهابه اإىل القد�س وخطابه  االأ

ن الع������رب بعد تلك  يف الكني�س������ت وذل������ك الأ

الزيارة واخلطاب انق�سموا اأفراداً وحكومات 

وجماعات بني موؤيد ومعار�س.

وارتفعت  القماق������م  هج������روا  فاملوؤيدون 

أة  هاماتهم معلنة باأل�سنة من ال�سياط اأن جرا

أة ومل تت�س������او بها  ال�س������ادات مل ت�س������اهها جرا

واقعية وعمقاً وفهماً.

اأما املعار�سون فقد حو�رصوا ومازالوا اإىل 

ن يتحملون احل�سار واال�ستنكار والعزلة. االآ

الغرب يعي�س يف ال�رصق ع�رصاً ذهبياً.

وردة العربي������ة فريو�س  لق������د �س������خ يف االأ

التخاذل وال�رصذمة 

�سيا�س������ته متحكم������ة وم�س������احله حممية 

يجيئ������ون  وممثل������وه  وقنا�س������له  و�س������فراوؤه 

ويروح������ون يف اأوطان االعتدال ويدخلون اإىل 

جميع مطابخ القرارات من �سيا�سية واإدارية 

و�سواها.

- واليهود الذين كانوا:

�س������تات االأمم »امل�س������افرون الذين ال يقر 

لهم ق������رار« وال ميلكون من اأر�س فل�س������طني 

أك������رث من 4% من  اأكرث من 2% وال ي�س������كلون ا

�س������كانها ا�س������توطنوها اليوم وهّجروا اأهلها 

وحلوا حملهم يف املن������ازل واحلقول واملزارع 

ر�س  وجاوؤوا ب�س������كان اجليتويات من بقاع االأ

كافة حتى الفال�س������ا ال يجمعه������م جن�س وال 

أ�س������اطري التوراة  لغة وال لون وال تاريخ فقط ا

والتلمود.

ن - بعد اأن ا�س������تقروا على جثث  وهم االآ

العرب و�س������ار لهم اجلي�س وال�س������الح واملال 

بدي للم�س������يحية  - يجاه������رون بعدائه������م االأ

�سالم. واالإ

هدفهم الذي ما زال يتنفذ على مراحل 
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هو ته������دمي ما يف فل�س������طني م������ن الكنائ�س 

وامل�ساجد كيال يبقى يف فل�سطني غري اليهود 

وغري مقد�ساتهم.

ق�س������ى  آخ������ر دعواهم: اأن امل�س������جد االأ ا

أنقا�س هيكل �س������ليمان بن داوود  اأقيم على ا

نقا�س حتت امل�سجد وال تتك�سف اإال بعد  فاالأ

اإزالة امل�سجد وهدمه.

هم يعلم������ون اأن تيط�������س الروماين هدم 

الهيكل يف �س������نة 70م ومل يبق منه حجراً على 

حجر.

مرباطور اإيليا هادريانو�س حينما  - واأن االإ

قدم اإىل القد�س يف �س������نة 130م ا�ستعلم عن 

املكان ال������ذي كان فيه الهي������كل وبنى معبداً 

له جوبيرت واإن هذا املعبد ظل قائماً  هناك لالإ

اإىل ما بعد 325م حيث �س������مح ق�س������طنطني 

الكبري بتحويله اإىل كني�سة.

ق�سى نودي بهدمه حديثاً ب�سبب  ولكن االأ

أ�س������طورة يهودية قالت اإن م�سيا املنتظر لن  ا

يظهر اإال يف فل�سطني وحينما تكون جميعها 

.
)12(

يهودية

اإنه ملن املوؤ�سف حقاً.

اأن ي�سمح لليهود اأن يرمموا ويعيدوا بناء 

معابدهم يف م�رص التي تنتمي اإىل ع�س������ور 

الفراعن������ة وه������م يف الوقت نف�س������ه يحفرون 

ق�سى ابتغاء هدمه  نفاق حتت امل�سجد االأ االأ

ويكلفون فرقهم الع�سكرية مبنع امل�سلني من 

ارتياده ويحيطونه بامل�ستوطنات والكن�س.

قلنا: من املوؤ�سف ذلك.

�سف حينما �ساهدنا على  وقد ت�ساعف االأ

قناة احلرة التلفزيونية يف العا�رصة والن�سف 

من ليل 2009/8/20 عماالً يرممون ويزينون 

�سكندرية و�سواها  معابد يهودية قدمية يف االإ

طبعاً مبوافقة ال�سلطات واأمرها.

نفاق حتت  تل������ك املوافقة عميت ع������ن االأ

ق�سى. امل�سجد االأ

يف اخلتام نقول:

لوال غياب الذاكرة وتيب�سها.

- مل������ا كان لفريق االعتدال اأن يجعل من 

انهزامه وا�ست�س������المه نظرية �سيا�سية يدافع 

عنها جهاراً ويتهم املقاومني باملغامرة وفقر 

الوعي ال�سيا�سي.

-وملا كان يف و�س������ع القي������ادة امل�رصية اأن 

ت�سرتك مع ال�سهاينة يف ح�سار الفل�سطينيني 

فتمنع عنهم املاء والغذاء والدواء واملعونات 

اخلارجية.

وملا كان يف و�س������عها اأن تعلن من وا�سنطن 

ع������ن �رصورة احلوار والتطبي������ع والقبول مبا  

كان واإ�سقاط ما يجب اأن يكون.

اإننا: نعي�س عهد التجمد وال�سقيع.

اإننا: نعي�س اأرذل العمر.
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فريقي وبع�س الدول الالتينية يف العامل الثالث اأي بالدرجة الثالثة من احل�سارة. الغرب �سنف العرب والعامل االأ  -1

بل البي�ساء التي يخالط بيا�سها �سيء من ال�سقرة )ل�سان العرب(. العي�س: جمع اأعي�س وعي�ساء وهي االإ  -2

الدميقراطية: كلمة غري عربية وهي تعني حكم ال�سعب ودميوقريط�س الفيل�سوف اليوناين موؤ�س�س املذهب املادي   -3

الذي عا�س يف القرن اخلام�س قبل امليالد قال: كل كائن مركب من ذرات ال حت�سى وال�سعادة هي ب�سبط اأهواء 

عالم(. النف�س )املنجد يف االإ

تبع ال�سيء �سار وراءه فالتبع هو التايل واجلمع تبع وتباع ويكون واحداً كما يكون جماعة   -4

ِ ِمن �َسْيٍء} اإبراهيم 22/14
ّ

ْغنُوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اهلل أَنتُم مُّ نَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعاً َفَهْل ا قال تعاىل: {اإِ

هذه ال�سيا�سة م�ستمرة حتى اليوم )ففي خطاب اأكرب م�سوؤول م�رصي تلي يف  وا�سنطن بتاريخ  2009/8/18 قال   -5

امل�سوؤول ب�رصورة التفاو�س والتطبيع(.

أنه عا�سمة دولة الفل�سطينيني املرتقبة تتغري  حتى الق�س������م ال�رصقي من القد�س الذي ن�س������ت عليه االأمم املتحدة ا  -6

معامله بالهدم واإقامة امل�ستوطنات.

ن زواله  نفاق بغية اإ�سقاطه الأ ر�س حتته غرباالً من االأ ق�س������ى الذي يرتفع فوق اإحدى الروابي اأ�سحت االأ وامل�س������جد االأ

أثر عربي. من القد�س يزيل منها كل ا

ن�َساِن  أَتَى َعلَى ااْلإِ زمان واحلني - املدة: كقوله تعاىل: {َهْل ا احلني - الدهر وقيل: وقت من الدهر ي�سلح جلميع االأ  -7

عراف 24/7( ىَل ِحنٍي} )االأ ْر�ِس ُم�ْستََقرٌّ َوَمتَاٌع اإِ ن�سان1/76( وقوله: {َولَُكْم يِف االأَ ْهِر...} )االإ َن الدَّ ِحنٌي مِّ

اخلرف: هو ف�ساد العقل من الكرب   -8

اأقبلت من عند زياد كاخلرف  أبو النجم:   قال ا

     تخّط رجالي بخط خمتلف 

وتكتبان يف الطريق الم األف.    

9-  الق�س - هو احل�سى والق�سي�س ما تك�رّص منه وتناثر.

ربع« اأي اأخرنا ومل يقدمنا. 10- التخلف: هو التاأخر �سد التقدم ويف حديث �سعد: »خملفنا فكنا اآخر االأ

أو �سارل الكبري عا�س 742-814 اإمرباطور الغرب موؤ�س�س ال�ساللة الكارولية جعل ال�سايل )اآخن( عا�سمة  11- �سارملان ا

دباء اأقام عالقات جتارية مع ال�رصق  حاول اال�ستيالء على اإ�سبانيا فف�سل يف �رصق�سطة �سنة 778 حمى العلماء واالأ

تعامل مع هارون الر�سيد.

بَْراِهيَم ُم�َسلًّى  َقاِم اإِ أَْمناً َواتَِّخُذواْ ِمن مَّ ْذ َجَعلْنَا الَْبيَْت َمثَابًَة لِّلنَّا�ِس َوا 12- �سمي امل�سجد: كما جاء يف �سورة البقرة: {َواإِ

ُجوِد} )البقرة 125/2(. ِع ال�سُّ كَّ اِئِفنَي َوالَْعاِكِفنَي َوالرُّ َرا بَيِْتَي ِللطَّ أَن َطهِّ �ْسَماِعيَل ا بَْراِهيَم َواإِ ىَل اإِ َوَعِهْدنَا اإِ

ق�سى لبعد  �رصاء االأ يقال: اأول من �س������جد فيه هو اإبراهيم اخلليل اأي �س������جد يف مكانه قبل اأي بناء ويقال �س������مي يف االإ

امل�سافة بينه وبني امل�سجد احلرام.

¥µ

الهوام�ش:
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أيلول  ������ادر يف دبي يف �ش������هر � دوني�س يف )ف�ش������اء لغبار �لطلع( �ل�شّ كان لأ

ْقاً وغرباً، ويف �لقاّر�ت �لثالث �ملجاورة  2010 وقفات عند عدد من �ملدن �شرَ

رَد ذكرياٍت وُم�شاهد�ٍت؛ بني تو�شيح  لنا، �شّجل فيها مالحظات و�نطباعات و�شرَ

 �لثقافية �أمور 
ّ
، وملٍح و�قت�ش������اب. ويف هذ� �لكتاب �لذي ورَزَّعته جملة دبي وتاأنٍّ

متعّددة ميكن للباحث �أن يقف عندها، وي�شتخرج منها ما يعر�ُشه على �لقارئ 

ذي �لهتمام.

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي )�سوري(. ❁❁

ò

خري املنت�رص الأ

دوني�س جدلية احلياة واملوت يف »ف�ضاء لغبار الّطلع«لأ

ّمد ر�ضوان الداية محُ

❁
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وقد ا�س������توقفتني عبارتان وردت فيهما 

ألقى فيهما عباأين اأظّنهما  ������َفر( وا كلمة )ال�سَّ

كان������ا ثقيلني عل������ى كاِهله، َفتخّف������ف منهما 

أّوالً، وو�س������ع حاله تلك باإزاء قارئه ع�سى اأن  ا

قّل. أو ينتبه اإىل حاله على االأ يتعاطف معه ا

- ق������ال عل������ى ال�س������فحة )16(: وه������ي 

ال�سفحة الرابعة من بداية كتابة اأدوني�س يف 

الكتاب:

فر اأن املوت، خالف���ًا ملا ُيَظنُّ هو  »َعّلم���ه ال�سّ

الوا�سح؛ واأّن احلياة هي الغام�سة«

فحتني 116-115  - وملا و�س������ل اإىل ال�سّ

أَواخر الكتاب، قال بعد »لقطات« �سّجلها  من ا

يف زيارٍة له ملدينة ا�س������طنبول، بعد كالم عن 

أ�سفاره عامًة: ا

ف���ر –يف قط���اٍر اأو طائ���رٍة،  ».. �سابق���ًا، يف ال�سَّ

كنًت اأحبُّ اأن اأجل�َس دائمًا ُقرب النافذة، وكنت 

�ساهده  اأُالق���ي �سعوب���ة يف اأَن اأرفع عيني عّم���ا اأُ

اجل���و،  يف  الُغي���وم  ت�س���ّكالت  عربها،خ�سو�س���ًا 

ر�س. واأج�ساد ال�سجر واقفًة على االأ

الي���وم ����رُت على العك����س، اأُح���ب اجللو�س 

بعي���دًا م���ن الناف���ذة. اأه���ي بداية الهب���وط اإىل 

الداخ���ل اإىل القرب، تبعًا للتق���ّدم يف ال�سّن، نحو 

ال�سيخوخ���ة؛ كاأمن���ا الظاه���ر اليع���ود مغريًا يف 

هذه ال�سّن، كاأمنا الباطن على العك�س ُي�سبح يف 

خمتلف دالالته نقطة الغواية واجلاذبّية؟«

وما بني الفقرتني، م������ن اأول الكتاب اإىل 

اآخره اأموٌر كثرية ت�س������تحّق التوّقف والتاأمل، 

واملناق�س������ة، واإجال������ة النظر وال������راأي. ومما 

ي�س������تحّق وقفة خا�ّس������ة يف الكتاب: ما كتبه 

وه������و يف غرناطة، اأو عن غرناطة، وما كتبه 

، وخ�سو�س������اً يف ما يتعلق باللغة 
ّ

يف ال�س������ني

العربية هناك؛ اإنها يف حاٍل ح�سنٍة بني اأيدي 

أ�س������اتذتها ومتعلّميه������ا معاً. ولن������ا وقفٌة مع  ا

حديث������ه عن العربية يف )ال�س������ني( فهو مهم 

جّداً.

)2(
ق�سيُة املوت واحلياة مبثوثٌة يف الكتاب، 

يف فق������راٍت منف�س������لة، هي لقط������ة، اأو ملحة 

أثناء الكتابة، على حدٍة، ويف فقرات  ج������اءت ا

أو  مو�س������ولة مبجرى الكالم: ب�سكل مبا�رص، ا

غري مبا�رص.

ومبقدار ما ت�س������غل احلي������اة اأدوني�س –

أّن احلياة هي  على غمو�س������ها- كما قال: و»ا

أي�ساً، ولكنه  الغام�سة«؛ فاإن املوت ي�س������غله ا

كرث وج������وداً، وهيمن������ًة على جمريات  ه������و االأ

ال������كالم يف اّت�س������اله وانف�س������اله يف عناوين 

الكتاب املختلفة.

ولعلَّ املفتاح له������ذا كله موجود يف عبارة 

اآخر الكتاب: اإن نف�س اأدوني�س �س������ارت تئّن 

ب�س������وٍت غري م�س������موع –كما يبدو- ولكّنها 
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تعاين كم������ا قال )�س116( م������ن »التقدم يف 

ال�س������ن نحو ال�سيخوخة« ومّما يُخيف النف�س 

أثر ذلك- من »بداية الهبوط  –واإن مل يظه������ر ا
ألقى اأدوني�س كلمة:  اإىل الداخل، اإىل القرب« وا

الق������رب، وكاأنه يتحدث ع������ن ركن يف حديقة، 

يتوقع اأن يزوره يوماً ما.

هذا الهدوء وهو يذكر ال�سيخوخة، ويلقي 

بكلمة )القرب( ا�ستمر يف جوانب من الكتاب، 

فقد قال )ال�سفحة 39( وهو يحاور جباًل يف 

ال�سليمانية بالعراق:

أنني  أُح������ب �س������يخوختي، غري ا »قل������ت له ا

أتعلم كيف األعب  ن اأن اأعود طفاًل ا أ�ستهي االآ ا

حقاً مع الثلج والغيم«

ان�س������حاٌب رفي������ٌق، يف ع������امل الوهم، من 

 : ال�س������يخوخة )وهي واقع حا�رص( اإىل ما�سٍ

ن!« ه مبا يرغب فيه االآ يريد اأن ميالأ

-وقدمي������اً قال ابن خفاج������ة، وقد نادته 

فتاة يا َعّماه!.. 

ف��ي��اَل��ْي��ت��ن��ي ك���ن���ُت اب����ن ع�������رٍص واأرب������ٍع 

َع��ّم��ا!.. َت��ْدُع��ن��ي  ومل  بنتًا  ْدُع��ه��ا  اأَ فلم 

ألّح ه������ذا الهاج�س على اأدوني�س فقال:  وا

)�������س:91(؛ وه������و حت������ت ظ������الل غرناطة 

�س������بانية: رّمان������ة( وهو يحاور:  )ومعناها باالإ

أ�ساأل لوركا: أنني ا لوركا؛ »تخيلت ا

أ�سفى اإن قلت: اأعوُد اإىل طفولتي؟  - هل ا

أنام؟ ويف �رصير  أو قلت: بني ذراع������ي رمانٍة ا ا

أ�ستيقظ؟...« وردٍة ا

وقول اأدوني�س: اأُحب �س������يخوختي حماكاة 

أبا  ألوف������اً...« ولكن ا لق������ول املتنبي: ُخِلْق������ُت ا

آثر الوفاء لل�س������يب وال�س������يخوخة،  الطي������ب ا

أراد الهروب من احلا�رص اإىل نوع  واأدوني�������س ا

أبو الطيب: من املا�سي.. قال ا

با ال�سّ اإىل  رَج���ْع���ُت  ل��و  ُل����وف����ًا  اأَ ُخ��ل��ّق��ُت 

باكيا!.. القلب  موجَع  �سيبي  لفارْقُت 

أبا الطيب حّن اإىل املا�سي، كما  على اأن ا

فعل اأدوني�س، مرًة، وقال: 

اأَخ���ذت ال���ذي  باعتني  احل����وادَث  ليت 

وجتريبي اأع��ط��ْت  اّل���ذي  بحلمي  مّني 

ف���م���ا احل�������داَث�������ُة م�����ن ح����ل����ٍم مب���ان���ع���ٍة

لُم يف ال�سبان وال�سيب!.. قد يوَجُد احلمِ

فاأحد موقفي اأبي الطيب موقف اإن�ساين 

والثاين موقف واقعي.. واحلياة تت�س������كل من 

اأمور كثرية قد تكون خمتلفة ثم قال اأدوني�س 

أبداً  )�������س98(: »الطف������ل الذي يّف ماأخ������وذ ا

أنا وهو طفل  بالتمرد على ال�س������يخ الذي هو ا

وىل  يعتقد اأن العامل ال يزال مثله يف املرحلة االأ

من طفولته«. اأهو مترد على ال�سيخوخة اأما 

على ما تدل عليه؟.. املوت؟.. 
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)3(
ويُلّح هاج�س املوت على اأدوني�س ويتعامل 

م������ع اإحلاحه على وجوٍه �س������تى: بني ال�س������ّدة 

والزجر وحماولة القهر، وبني ال�َس������دِّ باللني، 

وبال�سيا�س������ة والكيا�س������ة ولك������ن ال�س������دة هي 

غلب.. االأ

قال على ال�سفحة 26:

• »ما الفرق يف املوت بني وردة ميته وامراأة 

ال؟  ميت���ه؟ ملاذا ال نتذك���ر يف احلياة ه���ذا ال�سوؤ

فيما ن�سّم وردًة، اأو ُنعانق امراأة«؟

اأن  اأع���رُف  ال  للكلم���ات؟  اأعت���ذر  كي���ف   •

اأ�س���ع يف عن���ق امل���وت اأّي عق���د م���ن عقودها اإال 

منفرطًا..«

�س������ئلة ب������ال جواب..  ت������رك اأدوني�������س االأ

ول، وال اال�ستعارة يف  الالت�سبيه يف املقطع االأ

املقطع الثاين..

لكّن احلا�س������ل وا�سح. اال�س������تفهام هنا 

حرية. واحلرية موقف، واإن كان �سلبّياً.

واأدوني�س: يفّكر يف املوت، وكان ينتظره، 

أُكذوبة،  أنه ا وهو يرف�ُسه، ويتمّرد عليه، ويرى ا

ويرمي باآخر ع�س������ا بني يديه ويقول: ال�سيء 

ميوت؟!.. كيف؟ 

- فاأدوني�������س ياأ�س������ى على َم������ْن مات من 

الُع�ساق. ومع املوت تكوُن الكاآبة )�س98(

»عامٌل يبدو له هذه الّلحظة؛

كاأنه عربة جتّرها اأَح�سنة الكاآبة؛

عربة مليئة بعطرمِ ع�ساٍق ماتوا«

آراء خُمتلفة عن  - واخرتْ ما �س������ئت م������ن ا

املوت يف فقرتني متواليتني )�س74(

اأ- »ال متوُت من ال�سيخوخة

متوت ملاًل من اأبدية الطفولة«

ب- ال�سيء ميوت. يقول لك املوت نف�سه

املوت هو الطني

كاذيب!!« الذي جُتبل منه اأعظم االأ

- ولك������ن واقع احل������ال، عن������د اأدوني�س، 

������ادر يف 2010/9/1  يف ه������ذا الكت������اب ال�سّ

خمتلف متام������اً، كما اأعلَن، وما يزال )املوت( 

هو »�س������يد املوقف« كما يق������ال، والن�س على 

ال�سفحة97:

»كان ينبغ������ي اأن ميوت يف نهايات القرن 

الع�رصين 

اأو هكذا كان ياأمل؟

أنه لي�������س ُمقيماً يف  ألهذا ي�س������عر اليوم ا ا

القرن

أنه لي�س موجوداً  احلادي والع�رصي������ن؟؛ وا

فيه اإال بو�سفه مهاجراً؟«.

أو التوقع  فه������ل لهذه الّرغب������ة: )ياأم������ل( ا

القوي: )كان ينبغي( �س������لة باأولئك »الع�ّساق 

الع�س������اق  أولئ������ك  ا كان  اإن  مات������وا«  الذي������ن 

�س������دقاء؟؟ لق������د كانت  �س������حاب واالأ من االأ

»ق�س������ية«موتهم مدعاًة للكاآبة، وقد عرّب ابن 
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خفاجة عن مثل هذا املوقف بال�ّس������ْجو )وهو 

قري������ب من ال�س������جن واحُل������زن(؛ وهو يذكر 

اأ�سحابه الذين ماتوا:

َبْلَقعًا ال����ّدار  اأَرى  اأْن  ��ْج��وًا  ���سَ ��َي  ��بمِ وَح�����سْ

���دي���قمِ ُت����راب����ا!.. َخ������الًء واأ������س�����الَء ال�������سَّ

ر�س الَبلقُع: اخلالية اخلاوية. واالأ

- وا�س������تكى ابُن خفاجة من حياته التي 

امتّدت بعد اأ�س������حابه وِخاّلنه يف ق�س������يدٍة 

اأخرى؛ و�س������عره هنا يعادل قول اأدوني�س اإنه 

ب�سفة مهاجر؛ قال ابن خفاجة:

ب���ق���ى وَي��ظ��َع��ُن ���س��اح��ٌب َف��ح��ّت��ى م��ت��ى اأَ

؟ اآي���������بمِ غ�������رَي  راح�����������اًل  م����ن����ه  وّدُع  اأُ

ف���رح���م���اَك ي���ا م�����والي دع�����وة ����س���ارٍع

راغ�������بمِ راح����������َة  ُن�����ع�����م�����اَك  اإىل  مي�������ّد 

ويت�سارع املوت واحلياة، ويظهر اأحدهما 

خر، يف فقرة دون اأُخرى، وبح�س������ب  على االآ

جمريات الكالم اأحياناً. هنا، يف فقرة عنوانها 

)�سم�س يف رعاية املاء والّرمل( يقول:

�سطورة »احلياُة كما يزعُم املوت اأُ

�رصعة كد االأ غري اأّنها كما توؤ

موٌج يتالطم اأَبدًا«

طار،  وخرج من هذا الُعموم، الوا�س������ع االإ

البعي������د الّطيف، اإىل تطبيق������ه روؤيًة يف حال 

الَعرب، وت�سوير واقع: )�س:26(

»ما من �سوٍت يف العامل

يعرُف اأْن يغني املوت ا�ستهتارًا باحلياة

كما يغنيه ال�سوت العربي

اأهي ف�سيلة اأم رذيلة؟«

ولكّن هذا الّن�رص الوا�س������ع لق�سية املوت 

واحلي������اة على ح������اِل العرب جميع������اً ي�رصُب 

من نبع �سغري هو ذات املتكلم، الذي يعر�س 

هواج�سه، ويحاور ذاته قبل اأن يحاور غريه، 

ب�سوٍت م�سموع، عايل النَّربة اأي�ساً.

أ فق������رات  - ويف العن������وان نف�س������ه نق������را

مت�سارعة، منها:

- »و�سعْت موجٌة راأ�سها على الرمل

و�سهقت ميتة«

- »من اأين يل اأن اأتعلم حكمة ال�ساطئ

ولد حّتى اأَُموت؟ وال اأكاد اأُ

�ساألت موجٌة اأختها

ومل تنتظر جوابًا«! 

وعّق������ب بعد هذي������ن املقطع������ني مبا�رصًة 

)�س:27(

- »واأنت اأي�سًا اأّيها ال�ساعر

ت�ساأل ما احلقيقة؟

األي�ست حليبًا

مل؟«!! يف �رصع الرَّ

خرَج من ق�سّيٍة يف احت�ساِب الّزمن على 

مواج اإىل عبثّية احلياة، فهي ملحّيُة  ل�س������ان االأ

االنق�ساء؛ فاأين هي احلقيقة اإذن؟..

وم������ن روائع ال�س������عر يف و�س������ف �رصعة 

أولها اإىل  انق�ساِء الّزمن )ومرور احلياة من ا
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اآخرها ب�رصعٍة هائلة( ق�سيدة البن خفاجة، 

أولها؛ يذكر فيها مقامه يف  ناأخذ قطعة من ا

مدينته )�ُسقر( –عند مدينة بلن�سية- وبع�س 

اأحوالها )ديوان 364(

������ْق������ٍر وُم�����ل�����ت�����ق�����ى ن���ه���ري���ه���ا ب�������ني �������سُ

م��������اين ع�����س��اه��ا ح���ي���ُث األ����ق����ت ب���ن���ا االأ

����س���اط���ئ���ي���ه���ا يف  امل��������ّك��������اء  وُي�������َغ�������ّن�������ي 

ي�������س���ت���خ���ّف ال����ّن����ه����ى ف���ح���ّل���ت ُح���ب���اه���ا

����ّه����ى َج���ن���اه���ا ع���ي�������س���ٌة اأق����ب����ل����ْت ُي���������سَ

ك������راه������ا ل�������ذي�������ذ  ظ������ّل������ه������ا  وارٌف 

ق����ل����ي����اًل اإال  ب�����ال�����ع�����ق�����ول  ل�����ع�����ب�����ْت 

اه�������ا َب�����������ني ت������اأوي������ب������ه������ا وب�����������ني ��������رصُ

ف���ان���ث���ن���ي���ن���ا م�����ع ال���غ�������س���ون غ�������س���ون���ًا

ورب�������اه�������ا ب�����ط�����اح�����ه�����ا  يف  َم���������رح���������ًا 

ت���ل���� ت�����ك�����د  ن�������ه�������ا مل  ك�������اأَ وّل������������ت  ث�������م 

���ح���اه���ا ����سُ و  اأَ ع���������س����ّي����ًة  اإاّل  �������َب������ُث 

ماين حتققت له يف )�ُسقر(  فاأق�س������ى االأ

وب�س������اتينها، ومع اأ�س������وات املكاء )من طيور 

املاء( وغريه: عي�س������ة طيب������ة يف ظالل وارفة 

على كّل حال.. حتى اإن ال�س������اعر �سار جزءاً 

م������ن هذه الدني������ا اجلميلة –كما �َس������ّورها- 

�س������ف انتهت �رصيعاً. فكاأن العمر  ولكنها لالأ

أو �ساعة  كله لي�س اأكرث من �س������اعة �ُس������حى، ا

..!!
ّ
َع�ِسي

ولهذا �سّمى ُخروجه منها ُغربة )باالبتعاد 

أو باملوت( وكان �س������وتُه يف نُدبة هذه احلياة  ا

�َسّداحاً:

ب�����ّث�����ًا ت���������رق���������رُق  غ��������رب��������ٍة  م��������ن  اآه 

َن�������واه�������ا ت�������ط�������ول  رح�������ل�������ة  م��������ن  اآه 

ت���������الٍق ل������غ������ري  ُف�����������رق�����������ٍة  م���������ن  اآه 

�����س����داه����ا.. ُي���ج���ي���ب  ال  دار  م�����ن  اآه 

واملعنى عند اأدوني�س، وعند ابن خفاجة 

ُلوَن���َك َعنمِ  اأَ يات الكرمي������ة {َي�سْ ي�رصب من االآ

ْكَراَها ❁  ن ذمِ نَت ممِ يَم اأَ اَها ❁ فمِ اَن ُمْر�سَ يَّ اَع���ةمِ اأَ ال�سَّ

اَها  ُر َمن َيْخ�سَ نَت ُمنذمِ ا اأَ َ منَّ َك ُمنَتَهاَها ❁ اإمِ ىَل َربِّ اإمِ

ْو  ���ًة اأَ يَّ الَّ َع�سمِ ُه���ْم َي���ْوَم َيَرْوَنَه���ا مَلْ َيْلَبُث���وا اإمِ نَّ ❁ َكاأَ

َحاَها}        )النازعات46-42(. �سُ

وقد ندَب ابُن خفاجَة �س������بابه )كما �سكا 

اأدوني�س م������ن هجوم ال�س������يخوخة فقال من 

الق�سيدة نف�سها:

َف������ت������ع������ايَلْ ي������ا ع��������نُي ن����ب����ك ع��ل��ي��ه��ا

ب��ك��اه��ا ُي���غ���ن���ي  ك������ان  اإن  ح�����ي�����اٍة  م�����ن 

ت���ن���ا����س���ي���� اإال  ف��������ات  ق������د  و�������س������ب������اٍب 

����س���ج���اه���ا اإال  ي����ب����ق  مل  ون����ف���������سٍ  ��������همِ 

ولكّن اأدوني�س يبدو متما�سكاً اأمام تغرّيات 

أو )الوق������ت( وغريها من املفردات  )الزمن( ا

التي �س������اعت عند اأدوني�س يف )ف�ساء لغبار 

الطلع(

أ عبارة ق�س������رية املوج������ة حاّدة  - ونق������را

الّنربة، �سارخة )�س117(
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- »كاّل

د الّزمن لن اأكّف عن تر�سّ

لنحتمِ اأ�سالئه«

فالع������داوة مع الزمن ه������ي عداوةٌ مع من 

ي�س������لب احلي������اة، ويقّرب من امل������وت، وتبقى 

الق�سية هي هي.

- »والق�س������ية مع الزمن –عند اأدوني�س 

بال حّل-، واأخذ عن اأبي نوا�س 

»وداوين بالتي كانت هي الداُء«

- وقال، بعد قليل مما �سبق )�س119(

- »ف�ساء مفتوح كاجُلرح

اإاّل  اجل���رح  ه���ذا  يف  الّزم���ن  اأواج���ه  كي���ف 

بالّزمن«

أبو الطيب يف حلظة �سعف  لقد اعرتف ا

ألهبت  اإن�س������اين، وبعد جتربِة احُلّم������ى التي ا

م�س������اعره، وخياله، ورّدته اإىل الواقع. فقال: 

- والكالم على الزمن-: 

ال���ّزم���ان���ا ذا  ق��ب��ل��ن��ا  ال����ن����ا�����سُ  ����س���ح���َب 

وع������َن������اُه������م م������ن اأم������������ره م������ا َع����ن����ان����ا

�����ْن������ �����ٍة ك�����ّل�����ه�����م ممِ وت���������ول���������وا ب�����غ�����������سّ

اأح����ي����ان����ا ب���ع�������س���ه���م   ّ �����������رصَ واإن  ���������ُه 

أب������و الطيب الّده������ر اإىل الّزمن،  وجم������ع ا

وهما واحد:

ّن������ا مل َي�����ْر������سْ ف���ي���ن���ا ب����ري����بمِ ال���� وك������اأَ

�������ّده������رمِ ح����ّت����ى اأع������ان������ه َم��������ْن اأع����ان����ا

والكالُم على الزمان، والّدهر )وما �سابه( 

يف تراثنا كثري جّداً.

وقد َعرّب املعري عن هذا بواقعّيٍة ُم�رصفٍة: 

)اللّزوميات1: 59(

اأج������������داُدن������������ا زال  ك������م������ا  ن�����������������زوُل 

وي����ب����ق����ى ال��������ّزم��������ان ع����ل����ى م������ا ن����رى

ن��������ه��������اٌر ُي�������������س������يء ول��������ي��������ٌل ي����ج����يء

وجن��������������ُم ي����������ُغ����������وُر وجن��������������ٌم ُي�����������رى!

ث������ار يف تراثنا ما يقف اأمام رغبة  ويف االآ

أو »نحتها«  أ�سالء الّزمن، ا اأدوني�س يف تقطيع ا

ثر: »ال ت�س������ّبوا الّدهر فاإّن  كما قال. ومن االأ

اهلل هو الدهر« -رواه م�سلم والبخاري-

ولكّن املبدع قد يَ�س������في غليل������ه بكلماٍت 

تخفف عنه، واإن مل تكن �س������فاء، ومل تكن ذات 

جدوى!..

ولكْن هْل وجد املُبدع احلل؟

يقول: نعم »تقّم�س الوقت«!!

كيف؟

يف نهاية ر�سالٍة كتبها اإىل ماركو روتيللي 

)ال�سفحة68( قال:

- »ماركو!

اإنها الالنهاية تتعّرى اأمامنا يف ُخطاطاٍت

مل تكتمل بعد اأ�سكالها.

اإذن اأقول لك ما اأقوله لنف�سي:

تقّم�س الوقت،

واقتحم قطارات املاء

لكي تعرف

كيف حتيا،
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وكيف متوت،

متمّوجًا«

أُ�س������طوري مل�س������كلة امل������وت، ولتفلّت  حّل ا

الزمن من بني يدي املُبدع، وللت�سّبث باحلال 

الت������ي هو عليه������ا )قبل ال�س������يخوخة اأو على 

م�س������ارفها كما يقول( هل ه������ذا ممكن، ولو 

فل�سفياً؟

هذا يطرح �سوؤاالً مو�سوالً مبا �َسبق: هل 

نحن نتقّم�ُس الوقت، لكي نتحكم يف الزمن، 

مان؟ أننا جتري بنا احلياة، والزَّ أم ا ا

مّر املب������دع )�س32-33( ب�س������يٍء قريب 

م������ن هذا من حيث املنه������ج وهو يف اإطار فن 

الر�سم: قال: 

»ف�س���اء – اأعمال فني���ة ال تكتمل: ال يكمن 

معناه���ا يف امل���اّدة الت���ي تكّونه���ا، ب���ل يف حركية 

ل���وان اإذن؟ وم���ا ال�س���يء  التكوي���ن، م���ا تك���ون االأ

ُم يف ال�سيء؟ اأيج���يء من »الّدوافع«  ال���ذي ُيْر�سَ

فٌر اأم و�سول؟ اأم يجيء من »الغايات« اأَهو �سَ

وقد مّر ابن الّرومي بتجربة لعلها قريبة 

من هذه، والتب�سْت عليه املذاهُب )امل�سالك، 

الطرق، الو�سائل( من جهٍة، والغاياُت من جهة 

أثناء ق�سيدة )1: 214( اأُخرى، فقال يف ا

َمْذهبي! قبل  غايتي  ُيريني  َم��ْن  اأَال 

!! ي���ن؟ وال��َغ��اي��اُت َب��ْع��َد امَل��ذاه��بمِ ���ْن اأَ وممِ

ولكّن ابن الرومي �سلّم بحقائق احلياة.. 

حالم!.. مال واالأ بغ�ّس النظر عن االآ

يف  ه������دوء(  �س������اعات  أو  )ا �س������اعة  ويف 

ال�ّسليمانية: وهو يرى جالل اجلبال وجمال 

ما يف الطبيعة، وينفعل مبا يرى ومبا هو يف 

داخله؛ قال:

»وكان يخيل اإيلَّ اأن ثمة �سوتًا ي�ساألني:

لوؤ امل�سافات اأنَت اأيها املرتّحل العارف لوؤ

اأن���ت اأيه���ا العاب���ر ال���ذي ي�ستم�س���ك بع���روة 

الريح

قل يل: من اأين جئت؟، ومن تكون؟

الوق���ت: اإن���اء ين�س���ح بتاريخ يلته���م نف�سه، 

باأ�سباح لها قرون من الرمل واأقدام من الّريح،

الوق���ت ق�سب ُيعطي �سك���ره للذرة وجذوره 

للغيوم..

وقت –

قمر و�سم�س يف قرين َثور اأ�سود

كيف يتغري الوقت؟

عّلقت جنمة عل���ى راأ�س نخلة حتّية لوردة 

ت�سك���ن يف اأبدي���ة العطر و�س���وف اأتدّبر اأمري يف 

ما تبقى

اأعلنت حربًا ال تنتهي بني الالنهاية واهلل

نعم اأيتها الالنهاية..

......

هك���ذا يخي���ل اإيّل كاأنن���ي اأحت���ّوُل اإىل جبٍل 

تارًة، وتارًة اإىل بحرية..«

يبحث املب������دع عن حّل يريح������ه من ثقل 

»الزم������ن«، »والوق������ت«، و»احلي������اة« وكل ما 
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مام. العّداد ي�س������ّجل  فيه������ا يتح������رك اإىل االأ

يام والليايل. ومرورها ي�سّجل على الوجه  االأ

جتاعيدهُ خطوطاً. وهو يريد من ذلك كلّه اأن 

يكون طوع يده، فال يتحّرك!

ومن قبُل خلط ابن خفاجة نف�سه باجلبل، 

د معه، وملّا انته������ت مغامرته اخليالّية  وتوحَّ

ثاب اإىل نف�سه مّرًة اأُخرى، وكان قد قال حال 

�سجار وغناء الورقاء  د ذاكراً حركة االأَ التَّوحُّ

)من احلمام(:

ف��م��ا خ��ف��ُق اأي���ك���ي غ����رُي رج���ف���ةمِ اأ���س��ل��ٍع

وال َن������ْوُح ُوْرق������ي غ���ري ����رصخ���ةمِ ن���ادب!

والق�س������ية متغلغلة يف وجدان اأدوني�س، 

فكار«  على وجوه �ستى.. وعلى الرغم من »االأ

وهام« التي يحاول اأن يقنع بها  الكث������رية و»االأ

دلة  نف�س������ه يظّل يحوم هنا وهناك، ويقدم االأ

لكي ي�س������كت عن������ده هاج�س ال�س������وؤال املُلّح: 

كيف؟ وملاذا؟ ومتى؟ ويرفع �سوته بني النداء 

والرجاء ع�سى اأن يجيئه »ترياق« االطمئنان 

اإىل �س������حة موقفه امل�سطرب؛ لقد قال مّرة 

)�س:24(

�سالف اّلذين اأخذهم املوج »اأّيها االأَ

بد اإىل االأ

هل تقولون لنا

اأَين تلك املرافئ اخلفية التي كنتم

تتجهون اإليها؟«

وال�س������وؤال »م�������رصوع« نعم، ولك������ّن ُوْجهة 

ال�س������وؤال غري �سحيحة.. اإال على �سبيل الفن 

دب.. ي�س������األ ليقنع نف�سه مبا يقول ومبا  واالأ

يعم������ل، ويطرد �س������بح اخل������وف الكامن وراء 

املوت

.....    .....     .....

مع تقّدم العمر )كما قال اأدوني�س(، ومع 

مالم�سة ال�سيخوخة يرتفع ال�سوت الّداخلي، 

خرون، ويتحرك به قلم املبدع  حتى ي�سمعه االآ

فيخط بحروٍف وكلماٍت متموجة:

- ما املوت؟

أبو نوا�س يف بع�س جُمونه وعبثه  لقد قال ا

الذي مل يكن يعتقده، فهو من كالم منا�سبات 

جمال�س املجون مع »�ُسحبة ال�ّسوء« كما كانت 

ت�سمى:

م��������ر؟ ي�����ا ن������اظ������رًا يف ال������ّدي������ن م�����ا االأ

َج���������������رْبُ وال  ����������س���������حَّ  َق����������������������دٌر  ال 

����ّح ع����ن����دي م����ن ج���م���ي���ع ال����ذي م����ا �����سَ

وال����������ق����������رُب!.. امل��������������وُت  اإاّل  ت������ذك������ر 

وكم تكون احلياة بائ�س������ة عبثية، لو كانت 

كذلك!..

خامتة: 

حني التقى احللفاء بعد احلرب العاملية 

الثانية، وجل�س روؤ�س������اء ال������دّول التي ربحت 

احلرب عل������ى املحور، قال ت�رص�س������ل يف بدء 

احلديث:
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فبادره  انت�رصن������ا«!..  لق������د  »واأخ������رياً.. 

�ستالني وقال له:

خري!« مل  »ولك������ن املوت ه������و املنت�������رص االأ

ت�س������تطع الفل�س������فة املادية عنده اأن ت�س������كت 

هذا ال�س������وت الع������ايل يف وجدان������ه، والذي 

مل ي�س������تطع اإ�س������كاته، حتى يف اأعظم حلظة 

أق������ول.. مع الفارق  ن�س������وة وانت�س������ار!!.. ثم ا

بني احلالني وال�سخ�س������يتني: يبقى الهاج�س 

قائماً، بل يظل مت�ساعداً.. على ل�سان املبدع 

ن�سان معاً..  الفنان، وعلى ل�سان ال�سعيف االإ

ما املوت؟ وماذا وراء املوت؟.

¥µ
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كل كلمة يف العنوان ميكن اأن تدعو اإىل ال�سفر، كما ميكنها اأن تثري الت�سا�ؤل، 

�ال�سك. �جميع املرتجمني يعرفون تعدد معاين هذه الكلمات.

فمن املمكن لنا يف الواقع احلديث عن الثقافة »العاملة« اخلالقة للمعارف، 

حالم؛ ع������ن الثقافة التي تعلمناها، اأ�  اأ� عن الثقافة »ال�س������عبية« احلاملة لالأ

أم »�سعبية«،  أكانت الثقافة »عاملة«، ا تلك التي تطبع ذاكرتنا �اأفعالنا. ��س������واء ا

أ�سكاالً �سلوكية حمددة، �رموزاً. أ�ساطري، �ا فهي تولِّد ا

اأديبة ومرتجمة واأ�ستاذة جامعية.

العمل الفني: الفنان اأنور الرحبي 

❁❁

ò

املرتجمون

وا�سترياد القيم الثقافية

ترجمة: د. ملكة �أبي�ض

❁
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�أما كلمة »قيمة« فهي تت�ضمن بال�رضورة 

�لنم������اذج، و�ملعاي������ر، �جلمالي������ة  مفاهي������م 

�ضلوبية و�لبالغية و�خللقية، و�لفكرية...  و�لأ

ألي�س كذلك؟ وهناك قيم م�ضيطرة، ح�ضلت  �

على �ل�رضعية، وجرى تد�ولها منذ �ملدر�ضة، 

على �ض������بيل �ملثال؛ و�أخرى م�ض������يطر عليها، 

ينظر �إليها �أحياناً ب�ض������فتها منحرفة، ورمبا 

أنها جميعاً تقت�ضي عالقات  هام�ضية. على �

�أحياناً،  دة  قوة، وتناق�ض������ات، وتوتر�ت جمدِّ

وعائقة �أحياناً �أخرى.

حتت �ض������غط هذه �لقيم �لثقافية، ومع 

وجود خطابات �رضعية �إىل حد ما يف جمتمع 

أو �لزمان، وبعيد  �آخر، بعيد ن�ضبياً يف �ملكان �

أي�ض������اً بتقالي������ده، يق������ف �ملرتج������م، ل وقفة  �

ر��ضي  �ملنقِّب عن �لختالفات، ومكت�ضف لالأ

�ملجهولة فح�ض������ب، بل �أي�ضاً وقفة �ل�ضخ�س 

خ������ر، ليغررّ  �ل������ذي يفيد م������ن معرفت������ه بالآ

منظور�ت جمتمع������ه، ويُقلق »كلمات قبيلته«، 

بح�ض������ب ق������ول مالرميه )1877( �ل�ض������هر. 

�إن م�ض������تورد�ته لي�ض������ت نقاًل وحيد �لجتاه 

م������ن »ثقافة �لنطالق« نح������و ثقافته »ثقافة 

فكار،  أنه يطلق حرك������ة �لأ �لو�ض������ول«، ذلك �

ويثر �ملخاطر و�ل�ض������كوك: �إن عمله يت�ضمن 

قدر�ً من �لتحوي������ل، و�لتالعب. ومن خالل 

لون و�لنا�رضون(،  �أ�ضحاب �لقر�ر )وهم �ملموِّ

و�لن�ض������و�س �ملادية، و�جله������ود �لتي يبذلها، 

وراق، اأق�سد يخلط هذه الثقافات،  يخلط االأ

خر، وقيمه اخلا�س������ة  وهذه القي������م: قيم االآ

التي يراد لها اأن تكون حمددة، م�سيَّجة، فاإذا 

هي متحركة، مائعة.

و�س������نتوقف يف هذا املقال عند حمطات 

ثالث:

وروبيني يف القرن  أ�سفار املرتجمني االأ 1- ا

الثاين ع�رص؛

وروب������ي م������ع ال�������رصق  2- االحت������كاك االأ

�س������المي بني القرنني الثاين ع�رص وال�سابع  االإ

ع�رص؛

وروبية اإىل ال�سني يف 
فكار االأ 3- نقل االأ

منعطف القرن الع�رصين.

1- اأ�سفار املرتجمني: اجتاه مزدوج

يف�سل املرتجمون، يف العادة، �سكنى املدن، 

املدن الكربى، العوا�سم: وهي اأماكن لاللتقاء، 

والتمازج الثقايف. اإنها ملتقى ل�سبكات الطرق 

واملعلوماتية،  والهاتفية،  واحلديدية،  الربية، 

التي ت�سكل ا�ستطاالت للتجمعات املدينية.

وي�س������تطيع املرتج������م، بح�س������ب احلقب������ة 

الزمني������ة، ال�س������فر اإىل اخل������ارج، ومنه ميكن 

لرتجمات������ه اأن تتجه اإىل املركز. هذا هو حال 

مرتجمني من اإ�سبانيا، يف القرن الثاين ع�رص، 

أي�س������اً  على �س������بيل املثال. ولكنه ي�س������تطيع ا

اال�ستقرار يف املدن الرئي�سة، وانتظار و�سول 

�سياء اجلديدة اإليها.  االأ
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لنتعمق قلياًل يف هذا املثال:

فف������ي القرن الثاين ع�������رص، انطلق بع�س 

املرتجمني بحثاً عن ن�س������و�س علمية قدمية 

مرتجمة اإىل العربية، اأو مكتوبة بها.

ويف »تاراغون« يف �س������مال اإ�سبانيا، كلّف 

�س������قف مي�س������يل مرتجمني باإج������راء ع�رص  االأ

ق������ل، م������ن العربية اإىل  ترجم������ات، عل������ى االأ

الالتيني������ة )Lemay 1963(. وق������د علمنا 

باأمر جه������وده يف البحث ع������ن املخطوطات 

العربي������ة م������ن مرتجمه »ه������وغ دو�س������انتاال

 Hughes de Santalla» (Haskin 

1967).

�س������قف  ن االأ  واملكتبات ال�رصية التي متكَّ

رجح، مكتبات  من الدخول اإليها، هي على االأ

املدينة العربي������ة »Rota«، التي مت احتاللها 

أثناء �سقوط �رصق�سطة  قبل ذلك بعدة �سنوات، ا

عام 1118. وا�س������مها احلايل »رو�سة جالون 

.»Rueda Jalon
وكلم������ة Armarium امل�س������تخدمة يف 

الن�س الالتيني تعني »مكتبة«، و»مكان مقد�س 

أ�سلحة« يف الوقت ذاته.  اأو �رصي«، و»م�ستودع ا

واملوؤلفات الرئي�س������ة للعلماء الكبار ميكن اأن 

أ�سلحة �سد  تكون خمباأة يف الواقع، ب�سفتها ا

عداء. ولكن من الذي يرغب يف مثل هذه  االأ

�سلحة؟ االأ

أر�س������لت اإليها  اإنن������ا نعرف اجله������ة التي ا

ه������ذه الرتجمات م������ن خ������الل كالم املرتجم 

نف�س������ه. فه������و يق������ول يف مقدم������ة لرتجمته 

�س������قف: »اإن اأكرث ما كان فلكيو  وجهها اإىل االأ

ب������الد الغال يرغبون في������ه يتمثل يف روؤية ما 

جيال القادمة«  ن لالأ تعطون –�س������يادتكم- االآ

.)Thorndike 1923(

واإذا كان هوغ دو�سانتال من اأ�سل اإ�سباين، 

رجح.  �س������قف مي�سيل فرن�سي على االأ فاإن االأ

وهذه الرتجمات �س������تذهب اإىل اأديرة �سارتر، 

وكلوين. ولكنها �ست�سل حتماً اإىل ما �سي�سبح 

آنذاك:  اأعلى مكان للمعرفة يف قلب اأوروبة ا

باري�������س. لق������د جاء مرتجم������و اإ�س������بانيا من 

أ�س������ماوؤهم تنبئ عن ذلك:  اأمكن������ة عديدة، وا

 Adelard de Bath اأدريالردوب������اث  
َ
ف�������

 Herman اإجنليزي(، وهرم������ان لوداملات(

دو  وبالت������ون  )داملا�س������ي(،   Le Dalmate
)اإيط������ايل(،   Platon de tivoli تيف������ويل 

 Robert de Retine دوريت������ني  وروب������ري 

 Rudolphe اإجنليزي(، ورودولف دو بروج(

de Bruges )فلمنكي(، وجان دو�س������يفيلي 
أو يهودي متن�رص(، وهوغ دو�س������انتاال  )عربي ا

Hughes de Santalla )اإ�س������باين(، دون 
أ�س������هرهم وهو جريار دوكرميون  اأن نن�س������ى ا

Gerard de Gremone )اإيطايل(.
جاء جميع هوؤالء اإىل اإ�س������بانيا بحثاً عن 

املع������ارف. وهدفهم الرم������زي الكتاب الذي 
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و�سف فيه بطليمو�س حركة الكون. وملا كان 

الن�������س اليوناين مفقوداً، ف������اإن بحثهم اجته 

اإىل ترجمته العربي������ة التي تعود اإىل )827(، 

حتت عنوان »املج�س������طي«. وه������ذا ما يف�رص 

�سفر جريار الكرميوين )1114- 1187( اإىل 

اإ�سبانيا، وو�سوله اإليها حوايل )1157(.

أتوا من اأماكن  واإذا كان املرتجمون ق������د ا

عديدة بحث������اً عن اأ�رصار العل������م، فاإن جميع 

الذي������ن كلفوه������م العمل كان������وا على عالقة 

بفرن�س������ا، وذوي ان�س������غاالت ديني������ة. فبي������ري 

-Pierre Le Vénérable (1156 اجللي������ل 

1092) رئي�س دير كلوين، فرن�سي، مثله مثل 

�ساقفة  �سقف مي�سيل تاراغون، ورئي�س االأ االأ

رميون، املوؤ�س�س املفرت�س ملدر�سة طليطلة.

ففي عام 1142 �س������افر رئي�س دير كلوين 

اإىل اإ�س������بانيا بغية جمع م�س������اعدات لديره. 

وا�ستفاد من دخوله اإىل اأر�س اأعيد احتاللها 

�سالم. وبطلب  ليجمع بع�س احلجج �سد االإ

وىل اإىل الالتينية،  منه ترجم القراآن للمرة االأ

�سالم. وقام  اإىل جانب وثائق عديدة حول االإ

بهذا العمل مرتجمان هما هرمان الدملا�سي، 

وروبر دوريتني؛ ي�س������اعدهما الفرن�سي بيري 

�س������ل العرب������ي  دوبواتيي������ه، واملرتج������م ذو االأ

بي������ري دوتوليد، وخُمرب من اأهل البلد ي�س������مى 

حممداً.

لقد متَّ هذا العمل يف �سمال اإ�سبانيا. ويف 

 Liber Contra sectam ن�������س بعن������وان

أُدرج �سمن الوثائق املرافقة  موجه اإىل العرب، ا

لرتجمة القراآن، بنَيَّ رئي�س الدير اأن الغر�س 

جنبية، بل  م������ن العمل لي�������س ن�رص القي������م االأ

�سالم  تقدمي املعلومات ال�رصورية ملحاربة االإ

على نحو اأف�سل، ون�رص القيم امل�سيحية.

كان عل������ى هذه املعلومات اأن ت�س������ل اإىل 

»كلوين« يف فرن�س������ا، واأن تنت�������رص من هناك 

نحو ال�رصق، الذي �س������م اإ�سبانيا خالل فرتة 

طويلة.

أ�س������ار رئي�س  ويف خطاب������ه اإىل الع������رب، ا

دير كلوين اإىل م�س������ادره قائ������اًل: »لقد دخل 

ّ اإىل اأعماق مكتباتكم، وعرثوا على 
مرتجم������ي

ن�سانية  أ�سياء كثرية على �سلة بدرا�ساتكم االإ ا

�س������قف مي�سيل راح  والعلمية«. وكما فعل االأ

بون يف املكتبات العربية.  مرتجمو القراآن ينقِّ

�سلحة مزدوجة: مادية، وفكرية، كما نبه  فاالأ

اإىل ذلك رئي�س الدير بقوله: »حتى اإذا كانت 

�سالم غري مرتجمة، فاإن  هذه احلجج �سد االإ

بيت ال�سالح )املكتبة( امل�سيحي �سيكون، على 

قل مزوداً باأ�س������لحة �س������د العدو. فاملكتبة  االأ

املزودة بعناية متاثل م�س������تودعاً مملوءاً حتى 

�س������لحة والذخائ������ر. والواق������ع اأن  آخ������ره باالأ ا

املخطوط الذي ا�ستقيت منه هذه املعلومات 

�سلحة  موجود يف باري�س يف »مكتبة م�ستودع االأ

 .»Bibliothèque de L'Arsenal
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م������ن  االنته������اء  بع������د 

ترجم������ة الق������راآن خ������الل 

ج������رى   ،1143  -1142

مبهام  املرتجمني  تكلي������ف 

ع������ام 1143  ففي  اأخرى. 

�س������افر هرمان اإىل تولوزا 

و�س������ع  حي������ث   Tolosa
الكرة  لن�س������في  خارط������ة 

اإىل  اأهداه������ا  ر�س������ية  االأ

أم������ا  ا دو�س������ارتر.  تي������ريي 

روب������ري، ال������ذي كان ينظر 

اإىل ترجم������ة الق������راآن على 

أنه������ا »انحراف«  باملقارنة  ا

مع اهتماماته الرئي�س������ية: 

الريا�سيات والفلك، فقد ذهب اإىل �سيغوفيا 

ع������ام 1145، حي������ث ترجم كت������اب »اجلرب« 

للخوارزمي ال�س������هري الذي اأعطى ا�سمه، بعد 

حتويله اإىل الالتينية، م�سطلح »اللوغاريتم«. 

ثم و�سع عام 1149 جداول فلكية بطلب من 

لندن. ذلك اأن املرتجمني ا�ستمروا يف البحث 

عن حكمة »املج�سطي«، بينما كانت الكني�سة 

�سالم. أ�سلحة �سد االإ تبحث عن ا

ويبدو اأن ترجمة القراآن لي�ست الرتجمة 

الوحي������دة الت������ي حتققت مبب������ادرة من بيري 

اجلليل رئي�������س دير كلوين. فخ������الل زيارته 

�س������بانيا، انتقل رئي�س الدير اإىل �س������المنك  الإ

أ�ساقفة  Salamanque للقاء رميون، رئي�س ا
طليطلة.

واإثر هذا اللق������اء، طلب رميون من جان 

�سبيلي االإ

 Jean de séville (1180 -1110( 

اأن يق������وم برتجم������ة اإح������د املخطوطات. 

�رصاف على  �س������اقفة االإ وتابع خلفاء رئي�س االأ

اأعمال ترجمة ب�س������ورة منهجي������ة، مما اأدى 

جانب اإىل طليطلة،  اإىل اجتاه املرتجم������ني االأ

ذ ترجمة  ومنهم جريار الكرمي������وين الذي نفَّ

»املج�س������طي« مب�ساعدة فريق، على ما يبدو. 
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وحني مت������ت هذه الرتجمة م������ن العربية اإىل 

أ�سوة  الالتينية، جرى توجيهها اإىل ال�س������مال، ا

بغريها.

ل الرتجمات يف اأوروبة،  اإن مالحظة تَنَقُّ

وحول البحر املتو�س������ط، تبني لنا اأن طليطلة 

أو ملتقى طرق. فهناك  مل تكن �س������وى نقطة، ا

ع������دد من الرتجمات اأجري يف اأمكنة اأخرى، 

وال�س������يما يف اإيطالي������ا، ويف بالريم������و عل������ى 

فاملج�سطي،  والق�س������طنطينية.  اخل�سو�س، 

أي�س������اً يف �سقلية،  على �س������بيل املثال، ترجم ا

قب������ل اكت�س������افه يف اإ�س������بانيا. فق������د ق������ّدم 

مرباطور »مانويل كومني« خمطوطاً له اإىل  االإ

ملك �س������قلية النورماندي خالل مفاو�سات 

ال�سالم عام 1158. ولكن جريار الكرميوين، 

الذي كان يف اإ�س������بانيا ع������ام 1157، مل يعلم 

باأمر ه������ذا املخطوط، على م������ا يبدو. وقد 

قام بت�س������ليم الن�س اليوناين اإىل ملك �سقلية 

�سخ�س با�سم »اري�ستيبو�س« كان ي�سغل ثالث 

وظائف، املرتج������م، واملفاو�س، واملحارب، يف 

اآن معاً. ثم تُرج������م مبا�رصة من اليونانية اإىل 

الالتينية من قبل �س������خ�س جمهول اال�س������م، 

مري« من  ي�ساعده �سخ�س با�س������م »اأوجني االأ

بالريمو )Haskin 1967(، ومتَّ ذلك كله عام 

1160. اأما ترجم������ة طليطلة فتاريخها يعود 

اإىل 1175. ومن �سخرية القدر والتاريخ، اأن 

ن�س������خة جريار، التي جرت يف وقت متاأخر، 

وعن طريق العربية، هي التي �سيطرت على 

ا�س������تقبال بطليمو�س بالالتينية. فالرتجمات 

التي حت�س������ل على النجاح لي�ست بال�رصورة 

وىل، وال الف�سلى. الرتجمات االأ

هكذا اإذاً، ميكننا اأن ن�سف �سبكة القرن 

الثاين ع�رص: املرتجمون ي�سافرون اإىل اخلارج، 

نحو املدن املحيطية، ثم تر�سل ترجماتهم نحو 

املدن املركزية، وال �سيما اإىل باري�س، ولندن، 

وىل  وحتى بولونيا حيث ظهرت اجلامعات االأ

يف اأوروبة. والرتجمة العلمية يف القرن الثاين 

ع�رص تاأخذ مكانها يف احلقيقة، يف دائرة تقع 

بني املراكز القدمية واجلديدة.

وحني يتك������ّون مركز جدي������د، عاملي اإىل 

�ساتذة  حد ما، تت�س������اءل اأهمية املحيط. فاالأ

الباري�س������يون الكبار يف الق������رن الثالث ع�رص 

ألبري الكبري، وتوما�س  كان������وا: روجر بيكون، وا

أوله������م اإجنليزي، والثاين  كوين������ي؛ اأي اإن ا االأ

أمل������اين، والثال������ث اإيط������ايل. م������ن هن������ا فاإن  ا

املرتجم������ني  مل يعودوا ي�س������افرون اإىل اخلارج 

لري�س������لوا فيما بعد نتاجهم نحو املركز. ذلك 

وىل، وجرى  اأن هند�سة جديدة حلَّت حمل االأ

التحّول من حميط ير�سل ومركز ي�ستقبل، اإىل 

مركز ير�سل، وحميط ي�ستقبل.

�سالمي والتعدد الديني 2- ال�رصق االإ

ما الذي ح������دث حني قام االحتكاك بني 
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�س������المي خ������الل القرنني  اأوروبة وال�رصق االإ

الثاين ع�رص والثالث ع�رص؟

أوروب������ة؟ وما  كيف انت�������رص الق������راآن يف ا

أثارها؟ املقاومات التي ا

�س������رنى هنا كيف اأن مف������ردات الرتجمة، 

متعار�س������ة  لي�س������ت  والتلق������ي،  والبح������ث، 

بال�������رصورة؛ واأن اإحدى هذه املفردات ميكن 

أثر املرتجم  خريني، مما يربز ا اأن ت�ستدعي االأ

ب�سفته مف�رصاً ملا ي�ستورد.

أوروب������ة  اإن اأول ثقاف������ة نظ������رت اإليه������ا ا

امل�س������يحية ب�س������فتها خمتلف������ة »جذرياً« عن 

ثقافتها اخلا�س������ة كانت من دون �سك ثقافة 

�س������المي، اأر�س احلروب  و�سط االإ ال�رصق االأ

ال�سليبية، والتحوالت الدينية.

وقد دفعت حاج������ات الدفاع عن الدين، 

والرغب������ة يف معرفة نقاط القوة وال�س������عف 

املذهبية والفكرية عند اخل�س������م اإىل ترجمة 

�سالم. الن�سو�س الدينية لالإ

لقد �س������ق بع�س هذه الن�س������و�س طريقه 

ب�سورة يح�سد عليها. ف�»كتاب املعراج« على 

�سبيل املثال ترجم اإىل الالتينية، والفرن�سية 

�سبانية، يف القرن الثالث ع�رص، وُعرفت  واالإ

الن�سخ املرتجمة حتى من دانتي نف�سه.

وفيما يتعلق بالقراآن، ذكرنا -فيما �سبق- 

وىل له اأجريت يف  اأن الرتجمة الالتيني������ة االأ

القرن الثاين ع�رص على يد »روبري دوريتني«. 

أنه ترجم لالتينية مرة اأخرى يف القرن  على ا

الثال������ث ع�رص على ي������د »م������ارك دوتوليد«. 

على اأن هذه الرتجمة ا�س������تقبلت ا�س������تقباالً 

أنه������ا اأكرث دقة من  حم������دوداً على الرغم من ا

وىل، وبقيت خمطوط������ة حتى يومنا هذا.  االأ

بينما ترك������ت ترجمة روبري دوريت������ني تاأثرياً 

يف عدد من املتعلمني، ومنهم ريت�س������ارد فيتز 

رالف، و�سيمون �س������يميون )يف القرن الرابع 

ع�رص( ودني�س لو�سارترو )يف القرن اخلام�س 

ع�رص( وال�س������يما يف نيك������وال دوكوز )1401-

1464( قبل اأن تتم طباعتها يف بال اأوزوريخ 

)عام 1543( بف�س������ل تيودور بيبلياندر. وقد 

الكاثوليكي  ن�س������اين  االإ الدار�������س  اخت�رصها 

»جوه������ان الربخ������ت ويدمان�س������ترت« يف العام 

يطالية وطبعت على  نف�سه. وترجمت اإىل االإ

ي������د الطابع اندريا اريفابين������ه )عام 1547(. 

واأعي������دت طباع������ة الن�س������خة الالتينية )عام 

.)1550

يطالية،  وجدي������ر بالذكر اأن الن�س������خة االإ

ملانية التي اأمتها �سالومون  اأعطت الرتجمة االأ

خرية ا�ستقت  �سوايجر )1616(، ومن هذه االأ

الن�سخة الهوالندية )1641(.

اإن حرك������ة الرتجمة هذه، على الرغم من 

كونها متوا�سعة، ت�س������هد على اهتمام اأكيد، 

فكار  �ساطري واالأ أبعد من االأ واإرادة للم�س������ي ا

ال�س������عبية امل�سبقة، ولو مل يوؤد ذلك اإىل موقف 

متعاطف.
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يف القرن ال�س������ابع ع�������رص، برز جديد يف 

هذا املجال حني قّدم دبلوما�س������ي يف ال�رصق، 

اندري������ه دوريي������ه )1580-1660( ترجمت������ه 

�سل العربي،  الفرن�سية للقراآن ا�ستناداً اإىل االأ

م������ع تاأكيده الدقة التام������ة. وعلى الرغم من 

خطاء،  عيوب هذه الرتجم������ة )املتمثلة يف االأ

�سلوب(  طالة، وغياب ال�رصوح، ورتابة االأ واالإ

فاإنها ح�س������لت عل������ى عدة طبع������ات، وعلى 

أ. رو�س 1649(،  جنليزي������ة )ا ترجمات اإىل االإ

والهوالندي������ة )ج. ه�. غال �س������ميكر 1658(، 

ملانية )جوهان الجن 1688، ا�س������تناداً اإىل  واالأ

الطبعة ال�سابقة(.

ويف الوقت نف�س������ه، وب�سورة موازية، قام 

بع�س العلماء بطباعة اأجزاء م�ستقلة عن الن�س 

�سلي، وترجمتها، والتعليق عليها. يف حني  االأ

أنت������ج »دوميني������ك جريمان« الفرن�س�س������كاين  ا

ال�س������يليزي، ترجم������ة اإىل الالتيني������ة مزودة 

ب�رصوح اإ�سالمية غزيرة، ولكنها مل تطبع على 

الرغم من جودتها العالية.

وفيما بعد، تابعت درا�س������ات اال�ست�رصاق 

م�س������ريتها بدقة متزايدة، ومنهجية �سارمة، 

حت������ى بلغت ذروتها نهاي������ة القرن يف طباعة 

براه������ام هنكلمان )1694(،  الن�س العربي الأ

وال �سيما يف الرتجمة الالتينية مرفقة بالن�س 

أنتجها لودو فيغو مارا�س������ي  العرب������ي الت������ي ا

)1691، 1698( مع �رصوح وتفنيدات وافرة. 

ه������ذا العمل العلمي ال�س������خم �س������ق الطريق 

������ت باال�س������تناد اإىل  لرتجم������ات جدي������دة متَّ

�س������ل، يف حني جرت ترجمة »مارا�س������ي«  االأ

ملانية على يد ديفيد نرييرت  الالتيني������ة اإىل االأ

)1703(. واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك كله املوجزات 

واملخت�������رصات املدرج������ة يف موؤلفات جدلية 

ألَّفها هايرني�س لو�س������رت  على غرار تلك التي ا

)1604(، ومي�سيل بودييه )1625(، وجوهان 

اندريا�س اندت������ري )1664(، فاإن علينا القول 

ن�سان  اإن القراآن قد اأ�سبح جزءاً من مكتبة االإ

الغربي املثقف.

هذا املثقف يعرف اإذاً، بدرجات متفاوتة 

بالتاأكي������د، اأن يف القراآن مقاطع تتحدث عن 

خرى، وال �سيما تلك التي تدعي  الديانات االأ

اأن له������ا و�س������عاً متميزاً يف جمتم������ع يحكمه 

�سالم. االإ

ويجب اأن يالحظ اأن الرتجمات القدمية 

حتوي غمو�ساً يف بع�س امل�سطلحات، وهذا 

أ�س������هم يف التخفيف بع�س ال�سيء  الغمو�س ا

خرى،  من املواقف ال�سلبية اإزاء الديانات االأ

ويف االعرتاف ب�س������كل من التعدد الديني، اإن 

خر، ففي هذا العامل على  مل يك������ن يف العامل االآ

قل. االأ

ولكن القي������م التي تُكت�س������ف يف ن�س ما 

�س������يء، وتََقبُّلَها من جمهور ينتمي اإىل ثقافة 

اأخرى �سيء اآخر. ومن املوؤكد، اأن هذا املفهوم 

لِ� »التعددية« مل يكن مقبوالً يف البداية، �ساأنه 
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خرى يف عقي������دة القراآن.  �س������اأن النق������اط االأ

لق������د جرى رف�������س ه������ذا الت�س������ور واأحلق 

مبرتب������ة »الالمعقول، والبدع������ة، والزندقة« 

يف اخلطاب������ات املدافعة عن امل�س������يحية، يف 

البداية، ب�سفته متناق�ساً مع مقاطع اأخرى 

يف القراآن تخ�س امل�س������لمني وحدهم باحلياة 

خرة. وقد و�س������ف ذلك »نيكوال دوكو�س«  االآ

باأنه عدم ات�س������اق يف الكت������اب الذي يحاربه، 

وجاء ذلك عند »مارا�سي« فيما بعد.

ديان،  اإن اقرتاح نوع م������ن التكافوؤ بني االأ

مبعن������ى اإدخ������ال مفاهيم ن�س������بية للخال�س 

آنئذ. فذلك يفتح  بدي، كان ي�سكل ف�سيحة ا االأ

أنواع الفو�سى، وي�سحق ادعاءات  الباب لكل ا

كل ديانة باأنها الوحيدة التي تت�سم بال�سحة. 

وجدير بالذكر، اأن اقرتاحات من هذا القبيل 

�سبق اأن اأعلنت يف الغرب امل�سيحي، مثل راأي 

 Uthred de الراهب »اوتري������د دو بولدون

Boldon« يف الق������رن الراب������ع ع�رص، ولكن 
الكني�س������ة اأوقفتها على الفور. لذلك مل يرتدد 

مرتجمو القراآن يف كتابة تعليقات �سلبية اإزاء 

أريفابيني«  القراآن، وه������ذا هو احلال م������ع »ا

و»مارا�سي«.

أ�سهموا  مر، فاإن املرتجمني ا ومهما يكن االأ

أو بنقا�سهم يف اإثارة جدل ن�سط حول  بعملهم، ا

ديان؛ وهي فكرة نُِظر اإليها  اإمكانية تكافوؤ االأ

أنها فكرة �سائنة، غري مقبولة. طوياًل على ا

أنه، يف مطل������ع القرن الثامن ع�رص،  على ا

أدري������ان روالن  أدان امل�س������ت�رصق الهوالن������دي ا ا

 )Relan 1717( يف موؤلفه )1718-1676(

فكار اخلاطئة التي ت�س������اع  االف������رتاءات واالأ

�س������الم. وجاء مرتجم������ه ديفيد دوران  عن االإ

)1680- 1763( ليوؤي������ده يف موقفه، ويفيد 

منه ليهاجم الالمباالة ال�سائدة يف اأوروبة يف 

أيامه. ا

ومع اأن روالن ينفي اأن يكون القراآن ينادي 

أنه ال يق�رص يف مديح  بالتعدد الدين������ي، اإال ا

موقف امل�سلمني املت�سامح؛ ذلك املوقف الذي 

ا�س������تفا�س جمهرة م������ن الرحالني يف تقدمي 

ال�س������هادات حوله. وي�سيف روالن اأن مقارنة 

هذا املوقف مع الو�س������ع يف اأوروبة لي�ست يف 

خرية )Reland 1717( وقبل  �سالح هذه االأ

ذل������ك، عرب »بيري بايل Pierre Bayle« عن 

تراك  املوقف نف�س������ه بقوله: اإن الع������رب واالأ

عاملوا الكني�س������ة امل�س������يحية بق������در اأكرب من 

االعتدال مما فعله امل�سيحيون مع الوثنيني، 

اأو مما فعلوه جتاه بع�س������هم البع�س )1702 

.)Bayle

و�س������ياأخذ خلف������اء باي������ل، والفال�س������فة، 

واملو�سوعيون، واأن�سار التنوير، غالباً، فكرة 

ديان(،  التناق�س بني مذهب )عدم تكافوؤ االأ

وممار�س������ة )الت�س������امح(، يف ن�س������الهم �سد 

أوروب������ة. وتاأكيد هذا  التع�س������ب الديني يف ا



املرتجمون وا�سترياد القيم الثقافية

229 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

 ،Diderot االجتاه غري خاف عند ديدورو

وهلفيثيو�������س Helvetius، وال �س������يما عند 

.Voltaire فولتري

أن������ه كان هناك قدر كبري من  من املوؤكد ا

اجلهل وال�سذاجة، بل ومن التحيز والتالعب، 

يجع������ل البع�������س يحاولون بكل الو�س������ائل اأن 

خر على معنى مل يجدوه  يع������رثوا يف ثقافة االآ

بال�رصورة يف ثقافتهم. ولكن ذلك ال مينع من 

آي������ات القراآن التي اأتيحت  اأن معرفة بع�س ا

وروبيني  بف�سل املرتجمني دفعت املثقفني االأ

اإىل الت�س������اوؤل حول الت�س������دد الديني ب�سورة 

عامة، وامل�سيحي ب�سورة خا�سة.

واإذا كان �سحيحاً قول بع�سهم »باأن ال�رصق 

اخ������رتاع اأوروبي تقريباً«، فاإن التاأمل ب�س������اأن 

أتاح للغرب اإثارة  ن�س������و�س �رصقية هو الذي ا

�سئلة ب�ساأنه نف�سه، واإعادة حتديد موقعه، 
االأ

حوال، للعثور  ومراجعة موقف������ه يف بع�س االأ

على حجج  ل�سالح التعددية والت�سامح. ويف 

اأ�س������ول هذا التاأمل والوعي يقف املرتجمون 

الذي������ن اأدوا دوراً جوهرياً- فكرياً، وتربوياً، 

واأخالقياً.

هذا الدور، ميكن اأن ن�سادفه يف اأحوال 

اأخرى، على �س������لة مبوؤلفات غ������ري املوؤلفات 

الدينية.

3- اأثر الفكر املرتجم يف ال�سني

انفتحت ال�س������ني على الغرب يف فرتات 

عديدة م������ن تاريخها، وبتاأثري دوافع خمتلفة؛ 

أ�س������كال مثمرة م������ن التبادل  ونت������ج عن ذلك ا

يف معظ������م قطاعات الن�س������اط الكبرية. ويف 

جمال الفكر، ال ي�س������تطيع امل������رء اأن ينفي اأن 

الرتجمة �سكلت لهذا البلد )كما �سكلت لكثري 

خرى( و�س������يلة قوية الكت�ساف  من البلدان االأ

اأعمال علماء ومفكرين غربيني، واكت�سابها.

وعلى مدى ما يزي������د على ثالثمئة عام، 

اأدخ������ل العديد من املب�رصين امل�س������يحيني اإىل 

ال�س������ني موؤلفات كثرية يف العلوم الطبيعية، 

والريا�سيات، والفلك. 

ويف مطلع القرن التا�س������ع ع�رص، اأدخلت 

جمموع������ة تدعى »يان������غ وو« مكّونة من كبار 

موظف������ي اخلارجية ال�س������ينية، وثائق تقنية 

�سلحة، كما  تتعلق بالبناء البحري و�س������نع االأ

أن�ساأت عدة معاهد لتكوين املرتجمني. ا

وفيما يلي �سرنكز انتباهنا على �سخ�سية 

واحدة هي »يان فو« )1853-1921(، ونذكِّر 

بدوره ب�سفته مثقفاً مهتماً بتنوير �سعبه، يف 

فرتة ح�سا�س������ة من فرتات تاريخه، عن طريق 

وروبية يف العلوم  عمال االأ تعريف������ه ببع�س االأ

ال�سيا�سية واالجتماعية.

�رصة فقرية من »فوت�س������و  »ي������ان فو« ابن الأ

Fou-Tchou«، وه������و مرف������اأ يف حمافظة 
»فوجيان«. ح�س������ل على تاأهيل يف مدر�س������ة 

بحرية، ثم �س������افر عل������ى بواخر حربية حتى 
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�س������نغافورة والياب������ان. وخ������الل اإقامت������ه يف 

اجنل������رتا، وب�س������كل دقي������ق يف بورت�س������ماوث 

وجرينوي�س، برفقة ع�سكريني اآخرين �ساركوا 

يف احلرب ال�س������ينية- الياباني������ة )1894-

أ بنهم اأعمال الفال�سفة واملفكرين  1895(، قرا

وروبيني الكب������ار يف القرنني الثامن ع�رص  االأ

والتا�سع ع�رص. وحني عاد اإىل ال�سني، جرى 

كادميية البحرية يف املنطقة  تعيينه مديراً لالأ

ال�س������مالية، ورئي�ساً م�ساعداً لها عام 1889، 

واأخرياً رئي�س������اً يف العام التايل. ومنذ 1896 

�رصاف على  جرى تكليفه، اإ�س������افة لذلك باالإ

عدة معاهد للرتجمة تابعة لل�سلطات املحلية 

 Qing أ�������رصة أو املركزي������ة. وبعد �س������قوط ا ا

احلاكمة عام 1911، انتقل اإىل رئا�سة جامعة 

 Pékin العا�س������مة التي �سميت جامعة بكني

.Bejiing ثم جامعة

�ُس������ِدَم يان فو باملعاهدة املهينة )ني�سان 

1895(، التي كّر�س������ت هزمية ال�سني، و�سعر 

بالتهدي������دات الت������ي تُثِق������ل على بل������ده، وهو 

أ  الرج������ل الوطني ذو االجت������اه الليربايل، فبدا

عمال �سيا�سية- اجتماعية  يقدم ترجمات الأ

أن�س������اأ �س������حيفة ين�رص  بدءاً من 1896. كما ا

فيه������ا اأفكاره ال�سيا�س������ية، ولكن������ه ُعِرف يف 

جميع اأنحاء ال�سني ب�س������فته مفكراً ملتزماً 

عن طري������ق ترجمات������ه، وال �س������يما ترجمته 

 Evolution خ������الق  واالأ »التط������ور  لكتاب 

 Thomas لتوما�س هك�سلي »and Ethics
Huxley، الذي �سدر عام 1898.

واإ�سافة اإىل كتاب هك�سلي، ت�سمن اإنتاجه 

يف الرتجمة الكتب التالية:

- An Inquiry into the Nature and 

causes of the wealth of Nations, 

Adam Smith

أ�سبابها  ا�ستق�ساء يف طبيعة ثروة االأمم وا

دم �سميث )1901-1902(،  الآ

- The Study of Sociology, 

Herbert Spencer

ودرا�سة علم االجتماع، لهربرت �سبن�رص،

وحول احلرية، جلون �ستوارت ميل

 – On Liberty, John Stuart Mill 

(1903)

دوارد جنكز – ون�سو�س الإ

 Texts from Edward Jenks                    

(1904)

وروح القوانني، ملونت�سكيو 

– L'esprit des lois, Montes-qieu 

(19091904-)

- A system of logic, John S. Mill

ونظام يف املنطق لِ� جون �س������تورات ميل 

)1905(

- The theory of political 

Economy.
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ونظرية يف االقت�ساد ال�سيا�سي لِ� ويليام 

�س. جيفونز )1909(

وخم�سة من هذه الكتب �سدرت عن دار 

ن�رص هدفت منذ تاأ�سي�سها اإىل ن�رص املعلومات 

العلمية اجلديدة. وقد اأعادت طباعة الكتب 

الثمانية الت������ي ذكرناها عام 1931، يف فرتة 

كان������ت اليابان قد �س������كلت تهدي������داً جديداً 

لل�س������ني، ثم يف 1981-1982مع قدوم فرتة 

انفتاح �سيا�سية جديدة.

وهكذا، و�س������عت يف متناول ال�س������ينيني، 

أ�سا�س������ية من  خالل ع�رص �س������نوات، موؤلفات ا

الفكر ال�سيا�سي- االجتماعي الغربي بف�سل 

يان فو. وترجمة كتاب هك�سلي وحده تعطينا 

ث������ر الكبري لعمله. فعامِل  فكرة جديدة عن االأ

احلياة )البيولوجي( توما�س ه�. هك�سلي هو 

من اأن�سار داروين، وقد طبق نظرية التطور 

يف و�س������ف املجتمع. وبغ�س النظر عن مدى 

مالءم������ة هذا التقريب بني احلياة واملجتمع، 

وتطبي������ق النظري������ة عليه، يبق������ى اأن مبادئ 

»ال�رصاع يف �س������بيل البقاء«، و»اال�س������طفاء 

الطبيعي« تنا�س������ب متاماً -بح�سب راأي يان 

فو- الظروف التي يعي�سها ال�سعب ال�سيني. 

فقد كتب يف حا�سية للمرتجم اأن القوى التي 

اجتاحت البلد وا�س������تغلّته هي »اأرقى« فكرياً 

وخلقياً من ال�سني، �سحية التناف�س العاملي 

أنه اإذا مل تنا�سل  الذي ال يرحم. ويعني ذلك ا

ال�سني يف �سبيل �س������يادتها فاإنها �ستغرق يف 

بادة اجلماعية. هاوية اخل�سوع واالإ

لقد اأحدثت ترجمة »التطور واالأخالق« 

منذ �س������دورها هزة عارمة يف جميع اأنحاء 

البالد طال������ت حلقات العلم������اء، واملوظفني 

داري������ني املحافظ������ني، واأع�س������اء الطبقة  االإ

االر�ستقراطية.

فادة من هذه الرتجمة يف  وقد ج������رت االإ

أداة تربوية؛  املدار�������س االبتدائية ب�س������فتها ا

قوى« اأحد مو�سوعات  واأ�س������بح »ا�سطفاء االأ

التعبري املف�س������لة يف املعاهد. وهكذا ح�سل 

يان فو منذ ذلك الوقت على �سهرة وا�سعة يف 

أنه »ميلك  الو�سط اجلامعي، وكان يقال عنه ا

كفاءة عالي������ة يف فهم جوهر املعرفة الغربية 

ون�رصها«. 

هناك عامالن اآخران يف�رصان جناح يان 

فو يف الرتجمة، وهما:

�سلية.  اأوالً: ح�سن اختياره الن�سو�س االأ

فبح�س������ب كلمات������ه نف�س������ها، اإن على املرتجم 

اجليد اأن تكون لديه معرفة معمقة بالن�سو�س 

�سلية، اإىل جانب معرفته برغبات مواطنيه 
االأ

عمال  وتوقعاتهم، بحيث ي�س������تطيع اختيار االأ

املنا�سبة لع�رصه؛

أ�سلوب  أ�سلوبه. فاحلقيقة اأن ا وثانياً: متيز ا

يان فو غزا قلوب القراء على الفور. لقد متكن 
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�سلوب ال�سيني  هذا املرتجم من ا�ستخدام االأ

الكال�س������يكي، الذي تكّون يف ظل حكم اأ�رصة 

ال������� زو Zhous  )1000-200ق.م(، والهان 
Han )وال �سيما من 200-100ق.م(. فهذا 
أنواع  �سلوب النخبوي كان ي�ستخدم يف كل ا االأ

املطبوعات، الر�س������مية وغريها. كما ا�ستطاع 

اأن يعيد ت�س������كيل بع�س الف�س������ول واملقاطع 

ليجعلها منا�س������بة لطريقة التقطيع والعر�س 

املتوا�س������ع عليها يف الكال�سيكيات ال�سينية. 

وبعمله هذا ا�ستطاع اأن ي�ستميل ال�سخ�سيات 

الفاعلة على امل�رصح ال�سيا�سي الوطني. وبقي 

�سلوب« ُمَعلِّماً  ناقة يف االأ يان فو »املخل�س لالأ

للمرتجمني ال�سينيني، الذين ما يزالون حتى 

يومنا هذا يقتب�س������ون مطلع ترجمته لكتاب 

توما�س هك�سلي، ويعلقون عليه.

ويف جولتنا هذه من الن�س������و�س الدينية 

والعلمية اإىل الفل�سفة، ومن الع�سور الو�سطى 

اإىل القرن التا�سع ع�رص، ومن اإ�سبانيا وفرن�سا 

أينا اأن الرتجمة تتجاوز  ق�سى، را اإىل ال�رصق االأ

احلدود ومتزج القيم، واأن املرتجمني ميثلون 

العنا�رص الفاعلة يف هذه احلركة. 
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خالقية �صول الجتماعية للرتبية الأ تاأمالت يف الأ

ن نف�سي اإعجابا واحرتام���ا: ال�سماء املزدان���ة بالنجوم فوقي  »�سيئ���ان مي����آ

خ�قي يف اأعماقي«  والقانون الأ

)عمانويل كانط(

مقدمة 

ي�س������كل النمو املت�س������اعد لوتائر العنف والعدوانية والتع�س������ب والف�س������اد 

نوية امل�س������ادة للمجتمع مقدم������ة منهجية للبحث يف  الأخالقي والنزعات الأ

اأ�ستاذ الرتبية –جامعة الكويت. ❁❁

ò

خالقية يف  الرتبية الأ

�سو�سيولوجيا دوركهامي)1( 

د. علي �أ�سعد وطفة

❁
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خالقية. فالأخالق تتعر�ض  م�ساألة الرتبية الأ

ل�س������ريورة التغري وقدر التب������ّدل يف دائرتي 

الزم������ان واملكان، وانطالقا من هذه املعادلة، 

اأي معادل������ة ال�س������ريورة التاريخي������ة للقي������م 

همية املنهجية وال�رضورة  خالقية، تربز الأ الأ

العلمية لدرا�س������ة منظومات القيم ووظائفها 

ب�سورة م�ستمرة يف �سوء التغريات والطفرات 

التي ي�سهدها الع�رض، وتاأخذ  هذه ال�رضورة  

اأهميتها الق�سوى يف املرحلة التي تفقد فيها 

أداء دورها وممار�سة  هذه القيم قدرتها على ا

خالقي������ة، اأي يف اللحظات التي  وظيفتها الأ

يج������د فيها املجتمع نف�س������ه يف حالة �س������ياع 

اأخالقي فاقدا القدرة على توجيه اأفعاله يف 

امل�سارات الأخالقية ال�سحيحة. وهي حالة 

ال�س������ياع التي يطلق عليها دوركهامي مفهوم 

نومي« Anomie الذي يرمز اإىل حالة  »الأ

من الفو�س������ى والت�سدع الأخالقي والنهيار 

املعي������اري يف املجتم������ع. وهن������ا اأي يف ه������ذه 

اللحظة -حلظة ال�س������ياع - التي يفقد فيها 

ن�س������ان القدرة على توجيه �سلوكه وحتديد  الإ

خالقية، تولد ال�������رضورة العلمية  غايات������ه الأ

للبح������ث يف جتلي������ات القي������م ويف دللته������ا 

الوظيفية، كما تولد احلاجة اإىل الك�سف عن 

أداء املنظومة  العوامل واملتغريات املوؤثرة يف ا

القيمية الأخالقية. لقد بات وا�س������حا اليوم 

اأن التفكري بالرتبية الأخالقية يطرح نف�س������ه 

فات الثقافية  الي������وم يف مواجهة خمتل������ف االآ

الت������ي تتعلق  بالعنف والتع�س������ب والعدوانية 

نوية والذاتانية املفر�سة التي  والكراهية واالأ

تفر�س نف�س������ها قيما ثقافية تفر�س نف�س������ها 

يف املجتم������ع كم������ا يف املوؤ�س�س������ات الرتبوي������ة 

املعا�رصة. 

لقد اأ�سبح الدور الذي توؤديه الرتبية  يف 

خالقية يف املجتمع ق�س������ية  بناء املنظومة االأ

فكري������ة مركزية تطرح نف�س������ها بقوة واإحلاح 

يف جم������ال احلي������اة الرتبوية. وم������ع ذلك فاإن 

الدرا�سات اجلارية يف ميدان هذه الظاهرة 

ما تزال تت�س������ف بندرتها، وما زالت تتلم�س 

وىل. وكان  طريقه������ا وتر�س������م خطواته������ا االأ

لدوركهامي ق�س������ب ال�س������بق يف هذا امليدان 

، حي������ث بقيت اأعمال������ه اليتيمة حول الرتبية 

خالقية منارة علمية  يهتدي الباحثون بها  االأ

يف تناولهم لهذه امل�س������األة احليوية من حيث 

طبيعة الرتبية االأخالقية ووظيفتها. 

عن���د  خ���الق  لالأ االجتماع���ي  الطاب���ع 

دوركهامي :

ينطل������ق دوركهامي م������ن مب������داأ احلتمية 

ت�س������در  فاالأخالق  خالق،  لالأ االجتماعي������ة 

خالقية بالتايل ال  ح������كام االأ عن املجتمع واالأ

ميكنه������ا اأن تكون اإال اأحكام������ا اجتماعية يف 

بنيتها وجوهرها وم�سدرها ووظيفتها. وهذا 

أولّية  يعني اأن القيم االأخالقية لي�ست قبْلّية ا
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خارجة عن املجتم������ع ومتعالية عليه بل هي 

ترجمة ملتطلبات الواقع وجت�سيد ملقت�سياته 

ن�س������انية. ومن هذا املنطل������ق فاإن احلكم  االإ

أية قيمة ذاتية  االأخالقي ال يحمل يف طياته ا

أو مثالي������ة، واإمنا ي�س������تمد جوه������ره القيمي  ا

من الواقع  ومتطلب������ات احلياة االجتماعية، 

خالقي������ة قيم������ة اجتماعية يف  فالقيم������ة االأ

جوهره������ا وبنيته������ا وم�س������درها ووظيفتها. 

خالق كقيمة  أ�س�ست روؤية دوركهامي لالأ وقد ا

اجتماعية منطلق������ا للنظريات االأخالقية يف 

كثري من التي������ارات الفكرية التي اأكدت على 

أ الن�س������بية االأخالقية من منطلق الطابع  مبدا

خالق������ي، وهذا ما  االجتماع������ي للن�س������ق االأ

تذهب اإليه الفل�س������فة الوجودي������ة التي داأبت 

عل������ى تاأكيد فكرة »اأخالق الو�س������ع الراهن« 

ن  خالق الأ ي مرجعية مثالي������ة لالأ رف�س������ا الأ

خ������الق يف هذا املنظور تعد نتاجا طبيعيا  االأ

حتميا ملا يفر�سه الواقع املعا�س من تداعيات 

ومواقف و�سريورات اإن�سانية. 

 لق������د اأعاد دوركهامي ما هو اأخالقي اإىل 

ما هو اجتماع������ي، واأكد يف خمتلف جتليات 

نظريت������ه االجتماعية ب������اأن االأخالق ما هي 

اإال انعكا�������س طبيع������ي للحي������اة االجتماعية، 

وال ميكنه������ا بالتايل اأن تك������ون اإال جتلياً من 

خ������الق  وفقا لهذا  ن�س������انية. واالأ جتلياتها االإ

أ التعايل املثايل  الت�س������ور ال تقوم على مب������دا

الذي جنده عند اأفالط������ون وهيغل وكانط، 

أ الواقع������ي الذي يرتبط  بل تق������وم على املبدا

باحلياة االجتماعية يف اإطار الزمان واملكان 

مبا ينطوي������ان عليه من ظ������روف وحتديات 

اجتماعية واإن�س������انية. وهذا يعني بال�رصورة 

اأن االأخالق لي�س������ت مطلقة بل ن�سبية قائمة 

على التفاعل احليوي الذي ي�س������تلهم خمتلف 

املتغ������ريات الدينامية لبناء احلياة االأخالقية 

وف������ق ال�������رصورة االجتماعية ومقت�س������يات 

ن�ساين.  التطور االإ

ن   فاخلري حمكوم ب�سورته االجتماعية الأ

وامر اخللقية،  املجتمع هو الذي ي�س������نع االأ

لزام اخللقي لي�س اإلزاما  وه������ذا يعني باأن االإ

لزام  ذاتي������اً فطري������ا مطلق������ا، اإنه �س������ورة الإ

أيام ال�سلم اأمر �سائن غري  اجتماعي، فالقتل ا

م�رصوع يرف�س������ه املجتمع وي�ستهجنه ويعاقب 

أيام احل������رب فهو اأمر  أم������ا القتل يف ا عليه، ا

م�رصوع ومربر وم�ستحب وقد ي�سع ممار�سيه 

بط������ال ومقامات القدي�س������ني،  يف من������ازل االأ

حكام االأخالقية تخ�سع  وهذا كله يعني اأن االأ

لديناميات اجتماعية بالغة التعقيد. 

خالقية:  الرتبية االأ

�سكاليات  الق�س������ايا واالإ تناول دوركهامي 

التي تطرحه������ا النظريات الرتبوية املعا�رصة، 

و�س������كلت هذه الق�س������ايا مو�س������وعا مركزيا 

يف نظريته واأعماله ال�سو�س������يولوجية، ويعّد 
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دوركه������امي بحق م������ن اأكرث املفكري������ن الذين 

تناولوا هذه الق�سية عمقا واأ�سالة وعبقرية. 

وما ت������زال نظريته واأفكاره ت�س������كل مرجعية 

فكري������ة ومنطلقا مركزيا يف كل تناول فكري 

وبيداغوجي لهذه امل�ساألة االأخالقية ال�سائكة 

املعقدة. 

درا�س������ة  عل������ى  دوركه������امي  اإمي������ل  داأب 

ن�س������انية يف �س������ياق تطورها  املجتمع������ات االإ

التاريخي، وذلك دون اأن ينطلق من ت�سورات 

أيديولوجية م�س������بقة، كما ه������و احلال عند  ا

غريه من املفكرين والفال�سفة. وبو�سفه عامل 

اجتماع، ا�س������تطاع دوركهامي يف بداية حياته 

املهني������ة اأن يكت�س������ف القوان������ني التي حتكم 

ن�س������انية، وا�س������تخدم يف  تطور املجتمعات االإ

مر مناهج املقارنة واملناظرة  حتقيق ذلك االأ

واملالحظة والتحقيق بني خمتلف املجتمعات 

ن�سانية.يف خمتلف املراحل التاريخية. االإ

ومع اأهمية االكت�س������افات التي قدمها يف 

أبدا  جمال التطور االجتماعي، فاإنه مل يزعم ا

باأنه اكت�سف قوانني كونية لها طابع تاريخي، 

كما فعل اأوغ�ست كونت اأحد كبار املوؤ�س�سني 

أبان  لعلم االجتماع وغريه من املفكرين. لقد ا

ن�س������انية  دوركه������امي باأن تطور املجتمعات االإ

ياأخذ م�سارا حمددا حتكمه قوانني تاريخية 

اجتماعية، وهو يف �س������ياق ه������ذه الروؤية كان 

يبح������ث ع������ن عوام������ل التط������ور االجتماعي 

ومتغرياته لبناء نظريته االجتماعية وحتقيق 

تكاملها. 

وا�س������تطاع دوركهامي، يف م�سمار اأبحاثه 

وتق�سياته ال�سو�سيولوجية، اأن يكت�سف منطني 

أ�سا�س������يني من اأمناط الت�سامن االجتماعي:  ا

يل. وبني  الت�سامن الع�س������وي، والت�سامن االآ

يف هذا اخل�سو�س اأن الروابط االجتماعية 

أ التجان�س بني  يل تعتمد مبدا يف النم������وذج االآ

ف������راد الذي������ن يرتبط������ون مبجتمعاته������م  االأ

ن  عل������ى نحو مبا�������رص دون تو�س������ط، وذلك الأ

�سخ�س������ياتهم الفردية قد تعر�ست للذوبان 

أو املجتمع  الكل������ي يف �سخ�س������ية اجلماع������ة ا

الذي يعي�س������ون فيه. ويالحظ دوركهامي يف 

هذا ال�س������ياق اأن الطاب������ع اجلمعي القطيعي 

ميي������ز البنية االجتماعية له������ذه املجتمعات: 

فه������ي تكوينات اجتماعي������ة موؤلفة غالبا من 

ع�س������ائر، اأي وح������دات اجتماعي������ة عائلي������ة 

التكوين مت�س������ابهة، حيث ال يكون هناك اأي 

متايز وا�سح اأو كبري يف وظائفها وفعالياتها ، 

فالوعي اجلمعي ياأخذ �سورة روح اجلماعة 

التي جتم������ع اأفراد اجلماعة وه������ذا الوعي 

يتماث������ل ب�س������ورة كبرية مع الوع������ي الفردي 

اإىل درجة التماه������ي والتذويب. وهنا ميكن 

يل يتميز بب�س������اطته  القول باأن الت�س������امن االآ

فراد يف اإطار  وينجم عن احلياة امل�سرتكة لالأ

اجلماعة التي ينت�سبون اإليها. 
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اأما الت�س������امن الع�س������وي، فه������و نوع من 

الت�سامن االجتماعي الذي يقوم على التمايز 

فراد واملجتمعات  والتكامل الوظيفي بني االأ

ن�س������انية، فاملجتمعات احلديثة تقوم على  االإ

أ الت�س������امن الع�س������وي، و�س������مات هذا  مبدا

الت�س������امن تتمثل يف ح�سور النزعة الفردية 

والتن������وع واالختالف والتباي������ن والتكامل يف 

دوار، وهذه �س������مات خمتلفة  الوظائ������ف واالأ

يل  متاما عن هذه التي ميليها الت�س������امن االآ

يف املجتمعات البدائية والتقليدية القدمية. 

ن�س������اين،  ويف م�س������ار تط������ور املجتمع االإ

يتناول دوركهامي عملي������ة انتقال املجتمعات 

يل اإىل 
ن�س������انية من �س������يغة الت�س������امن االآ االإ

�سيغة الت�سامن الع�سوي، اأي من املجتمعات 

اإىل املجتمعات احلديثة،  التقليدية القدمية 

ويف �س������ياق هذا التناول ي�ستك�س������ف طبيعة 

التغاي������ر والتن������وع ال������ذي ي�س������م املجتمعات 

ن�س������انية تاريخي������ا وثقافي������ا. ووفقا لهذه  االإ

املنهجي������ة، مل يتحدث دوركه������امي عن اأخالق 

منوذجي������ة مثالي������ة يف جم������ال ت�س������وره عن 

العائلة والوح������دات االجتماعية، بل حتدث 

خالقية االجتماعية التي  ع������ن املنظومات االأ

تت�سكل يف الو�سط االجتماعي وبو�سفها واقعا 

تفر�س������ه املتطلبات االجتماعية املتبادلة بني 

فراد يف داخ������ل اجلماعات املعنّية. وهذا  االأ

يعن������ي اأن االأخالق تتجلى يف خمتلف �س������يغ 

فراد يف اأح�سان اجلماعة.  الت�سامن بني االأ

أ�س������كال الت�سامن يقوم على  فكل �س������كل من ا

أ�سا�س اأخالقي خا�س به، فاأخالق الت�سامن  ا

�رصي هنا تختلف بال�رصورة عن هذه التي  االأ

ت�س������ود يف املوؤ�س�سة املدر�س������ية اأو غريها من 

موؤ�س�سات املجتمع احلديث. 

�رصة النووية، التي كانت �س������ائدة يف  فاالأ

العائل������ة النموذجية  عهد دوركه������امي، متثل 

للمجتمع������ات احلديثة، وذل������ك على خالف 

املجتمع������ات القدمي������ة حيث كان������ت العائلة 

املمت������دة هي التي تفر�س ح�س������ورها، وهي 

عائلة تتكّون يف الغالب من عدة اأجيال تعي�س 

يف منزل واحد وحت������ت اإدارة واحدة. وعلى 

�������رصة النووية احلديثة  خالف ذلك ف������اإن االأ

أم واأطفالهما فح�سب، وتقوم  تتكون من اأب وا

طف������ال حتى اللحظة التي  بوظيفة تربية االأ

أنف�س������هم  ي�س������تطيعون فيه������ا االعتماد على ا

�رصة  ماديا، اأي اللحظة التي يغادرون فيها االأ

�رص  لل������زواج والعمل. ويف هذا الن������وع من االأ

�رصاف عليها،  �رصة واالإ بوان باإدارة االأ يقوم االأ

�������رصة على متلك  وي�س������اعدان كل فرد يف االأ

خ�سو�سيته وفرديته، وهذا بدوره ميّكن كل 

�رصة من ال�س������عور بذاتيته وفرديته  فرد يف االأ

يف اأح�سان املجتمع املدين الذي يعي�س فيه. 

أ الدولة  ويف دورة التطور االجتماعي تبدا

مبمار�سة تاأثريها الكبري يف العائلة. فالدولة 
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تقوم بعملية التنظي������م االجتماعي، ويتنامى 

دروها با�ستمرار حتت تاأثري التق�سيم املتزايد 

للعمل. وعل������ى هذا النحو فاإن تدّخل الدولة 

يزيد م������ن وتائ������ر تنامي فردي������ة املواطنني 

واأع�ساء املجتمع، ومع تنامي فردية اأع�ساء 

�رصة فاإن الوظيفة االأخالقية للعائلة تتقل�س  االأ

أنها مل  نتاج، وهذا يعني ا يف جمال العم������ل واالإ

تعد متار�س م�سوؤوليتها االأخالقية التقليدية 

نتاج، كما كان هو احلال  يف قطاع العمل واالإ

�رصة  �رصة الريفية الزراعية، اإذ كانت االأ يف االأ

فرادها يف ميدان  مبثابة الراعي االأخالقي الأ

نت������اج الزراعي، كم������ا يف خمتلف  العمل واالإ

جماالت احلياة. فالعمل يف املجتمع احلديث 

يحم������ل دالالت تتجاوز من حي������ث اأهميتها 

مر  فراد، وه������ذا االأ امل�س������الح اخلا�س������ة لالأ

ين�سحب على خمتلف املوؤ�س�سات االجتماعية 

الك������ربى التي ب������داأت تُعنى باأو�س������اع العمال 

واملوظفني، وتتوىل بالتايل مهمتها االأخالقية 

يف توجيه حياة اأع�سائها وحتديد م�ساراتهم 

االأخالقية واالجتماعية. ومع تنامي النزعة 

الفردية يف املجتمعات املدنية، تفقد العائلة 

جزءا كبريا من مهمته������ا الرتبوية ووظيفتها 

االأخالقية، فالعائلة التي ر�سدها دوركهامي 

يف ع�رصه، كانت تقوم على ن�سق من العالقات 

ال�سخ�سية، التي تتجلى يف الروح االأخالقية 

الوجدانية للعائلة نف�سها.

وم������ع تع������دد املوؤ�س�س������ات االجتماعي������ة 

وزي������ادة التخ�س�������س وتق�س������يم العم������ل فاإن 

�رصة نف�سها  أ االأ وظائف العائلة تتقل�س وتبدا

نها مل تعد املوؤ�س�س������ة  بالتقل�س واالنكما�س، الأ

�رصة  الوحيدة للتن�س������ئة االجتماعية. ففي االأ

احلديث������ة النووية ي�س������تطيع كل فرد فيها اأن 

ميار�س ن�ساطاته اخلا�سة ووظائفه املتباينة 

خري������ن، وذلك على خ������الف العائلة  ع������ن االآ

ب هو الوحيد الذي  املمتّدة حيث يك������ون االأ

ميلك ويقرر؛ وقد يبدو يف هذا ال�س������ياق اأن 

خالقية التي  العائلة بداأت تفقد �رصورتها االأ

اأكدها كوندور�سيه وهيغل حيث كانا يركزان 

همية الكربى للعالق������ات الطبيعية  عل������ى االأ

بناء.  باء واالأ واالأخالقية التي توجد بني االآ

ك�سف دوركهامي عن حقيقة هامة تتمثل 

يديولوجي للرتبية، فالرتبية معنية  بالطابع االأ

باملحافظة على وجود املجتمع وا�س������تمراره، 

طفال من العي�س  كما هي معني������ة بتمكني االأ

امل�س������رتك يف اأح�س������ان املجتمع، ووفقا لهذه 

الوظيف������ة، فاإن الرتبية تق������وم بالرتكيز على 

و�س������ع  القي������م االجتماعي������ة يف عناوينها االأ

�س������مل. وهذا يعني اأن الرتبية اأ�س������بحت  واالأ

فكار  دنى م������ن االأ معنّي������ة بتحقي������ق احلد االأ

والت�س������ورات امل�س������رتكة التي يجب اأن توجد 

بني املواطن������ني من اأجل حتقيق الت�س������امن 

االجتماعي فيم������ا بينهم، وهذا التجان�س يف 
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فكار والت�س������ورات �رصوري من اأجل  بنية االأ

ن الدول������ة متث������ل  احلي������اة االجتماعي������ة. والأ

املجتم������ع وتوجه م�س������ريته ف������اإن تدخلها يف 

حتديد التوجهات الرتبوي������ة للمجتمع ياأخذ 

م�رصوعيته االجتماعية وال�سيا�س������ية، ويكون 

أي�س������ا �رصوريا دون اأن يرتافق  هذا التدخل ا

�رصة  ذلك باإكراهات و�س������غوط كبرية اإزاء االأ

نف�سها. ويف �سياق هذه التوجهات املجتمعية 

تعم������ل الدولة على حتديد ال�س������مات العامة 

كما  االجتماعية،  لل�سخ�س������ية  وال�رصوري������ة 

هي معنية اأي�سا بتوجيه العملية الرتبوية يف 

املدر�سة ويف املوؤ�س�س������ات الرتبوية على نحو 

اجتماعي. ويف �سياق هذه الروؤية يتوجب على 

املربني حتديد النماذج الرتبوية االجتماعية 

املطلوبة ور�سم م�سارها. 

 فالدولة - كما ي������رى دوركهامي - تعهد 

اإىل املدر�س������ة بنقل املع������ارف واملعلومات اإىل 

أ  جي������ال املتعاقب������ة وتن�س������ئتهم عل������ى مبدا االأ

املواطن������ة. وه������ذا يعن������ي اأن العائل������ة مل تعد 

املوؤ�س�س������ة التي تنفرد بالعملية الرتبوية، ومع 

ذلك يبقى للعائلة جمالها الرتبوي الذي يتميز 

همية. وتبقى العائلة يف  باخل�سو�س������ية واالأ

نظر دوركهامي موؤ�س�س������ة تربوية تقوم بعملية 

التن�سئة االجتماعية، ومتتلك قدرتها الكبرية 

أداء هذا الدور، ولكن وظيفتها تتقل�س  على ا

كرث �سموال  فيما يتعلق باحلياة االجتماعية االأ

وات�س������اعا. فالنظام املدر�س������ي وعلى خالف 

العائل������ة ي�س������تجيب للحاج������ات االجتماعية 

العام������ة، اإذ ميك������ن للمدر�س������ة اأن تتج������اوب 

مع و�س������عيات جدي������دة متّك������ن املجتمع من 

تطوير متج������دد لعملية النهو�س االجتماعي 

والرتبوي.

 ركز دوركهامي يف نقده ملفكري النه�سة 

يف  خالق������ي  االأ اجلان������ب  عل������ى  ورّواده������ا 

م�رصوعاته������م الرتبوي������ة والتنويرية. وهو يف 

�سياق نقده هذا يتناول ت�سوراتهم ال�سمولية 

همية التي يعطونها للمعرفة، كما يعالج  واالأ

همية التي  ن�سان واالأ ت�س������ورهم للطفولة واالإ

ن�ساين. فعلى �سبيل  أي�س������ا للفعل االإ يعطونها ا

املثال يوؤ�س�������س رابليه نظريته ال�سمولية على 

ن�سانية املطلقة التي ال ميكن  مفهوم القدرة االإ

أو اإكراه،  أو ترتاجع بتاأثري اأي �سغط ا اأن تقهر ا

داب  وه������و يف روؤيته هذه يعط������ي العلوم واالآ

مكان ال�سدارة يف منظومته الفكرية. ووفقا 

لهذا الت�سور فاإنه يتوجب العمل على تطوير 

واجل�سدية  الروحية  ن�س������انية  االإ مكانيات  االإ

ن�ساين اإىل اأعلى درجة ممكنة من الكمال االإ

(DURKHEIM, 1990: 211217-). 

فالطفل كما ي������راه دوركهامي كائن ميكن 

نه يف  ت�س������كيله اإن�س������انيا وتربويا، وذل������ك الأ

حالة �س������ريورة م�س������تمرة من التطور والنمو 

الفيزيائ������ي والذهني والوج������داين. فالطفل 
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يعرف بحالة مناء م�ستمرة، وهذه احلالة ال 

تكون ممكنة اإال بو�سعيتني متكاملني وظيفيا 

وع�سويا لتحقيق ازدهار الطفل وتكامله: اإذ 

ي�سكل �سعف الطفل وعجزه الكلي الو�سعية 

وىل، يف حني ت�س������كل ديناميت������ه وقابليته  االأ

للتغ������ري الو�س������عية الثاني������ة، ويف التفاعل ما 

ح�سا�س بال�سعف والقدرة على النمو  بني االإ

ميكن للرتبية اأن حتقق ماآلها يف تنمية الطفل 

ن�س������انية. وتقت�س������ي هذه  وتطوير ملكاته االإ

الو�س������عية الثنائية من املربي اأن يعمل على 

توظي������ف دينامية الطفل ونزعت������ه اإىل النمو 

والتطور يف عملية تربيته وتن�سئته. 

 ويف هذا ال�س������ياق ، يوؤكد دوركهامي على 

ن�سان كما  ن�س������ان، فاالإ الطبيعة املزدوجة لالإ

ي������راه كائن اجتماعي وف������ردي يف اآن واحد، 

ويرى اأن الطفل ميتلك جانبا م�سادا للمجتمع 

اأو جانبا غري اجتماعي وهو اجلانب الفردي 

البيولوجي. وهذا هو اجلانب الذي يتوجب 

عل������ى الرتبية اأن ت�س������قله وتعطيه �س������ورته 

م������ر عرب عملية  االجتماعي������ة، ويتم هذا االأ

اإخ�س������اع الطفل للنظام االجتماعي القائم. 

وهنا تربز اأهمية الت�سكيل االأخالقي للطفل 

أ�سا�س������ية بنيوية  الذي يتطلب ثالثة عنا�رص ا

ه������ي: روح النظ������ام، والنزع������ة االجتماعية، 

والذكاء االأخالقي)دوركهامي، 1991(. 

فالطفل يجد نف�س������ه بداية يف اأح�س������ان 

أ�سا�س������يتني: العائل������ة م������ن جهة  جماعت������ني ا

قران من جهة اأخرى.  أو االأ وجماعة الرفاق ا

اأما املدر�س������ة فهي جمتمع م�س������غر يتجان�س 

كرث ات�س������اعا ورحابة،  مع �س������ورة املجتمع االأ

طفال وتدجمهم بناء على  فاملدر�سة جتمع االأ

معايري اجتماعية حمددة مثل العمر واجلن�س 

واملركز والقدرة، ويف معرتك احلياة املدر�سية 

تغيب عالقات القراب������ة والعالقات العائلية 

التي ترت�س������م وفق معايري وجدانية وعاطفية 

خا�سة. 

فاملدر�سة ت�س������كل و�سطا اأخالقيا جديدا 

يعلم الطفل اأن ي�س������لك على نحو خمتلف ملا 

اعت������اده يف العائلة، فالطف������ل يتعلم اأمناطا 

�سلوكية معيارية جديدة ت�ساعده على التكيف 

مع اأفراد غرباء لي�سوا من العائلة، وهنا ويف 

ظ������ل هذه العالقات اجلدي������دة يتوجب عليه 

يثار  اأن يتعلم معنى الغريية والت�س������حية واالإ

واالعتماد على الذات، كما يتوجب عليه اأن 

يخرج من دائرته الذاتية واأن يتجاوز نزعته 

نانية الفردية لي�ستطيع االندماج والتفاعل  االأ

خري������ن ويتفاع������ل معهم يف و�س������طه  م������ع االآ

املدر�سي. فاملدر�س������ة هنا تلعب دوراً و�سيطاً 

�رصة واملجتمع امل������دين ومتكن الطفل  بني االأ

م������ن اأن يتذوق طعم احلي������اة االجتماعية يف 

كنف املوؤ�س�سات الرتبوية.

فال������ذكاء االأخالقي يتطلب م������ن الفرد 
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وعيا مبعايري ال�سلوك االجتماعي وموجهاته 

و�رصوراته، والطفل يف املدر�سة يتعلم القوانني 

خالقية التي ت�س������ود يف الو�سط  والقواعد االأ

املدر�س������ي وتهيمن، فالوعي االأخالقي يجب 

اأن يت�س������كل عرب عملية التثقيف واملمار�س������ة 

واملعرف������ة،  وال�س������يما هذه الت������ي يبثها علم 

التاريخ والعل������وم الطبيعية حتديدا. فالعلوم 

هي التي متكننا من فهم احلقائق الفيزيائية 

والطبيعي������ة القائمة يف الع������امل، وبالتايل فاإن 

هذا التعليم ميه������د للطفل القدرة على فهم 

احلقائ������ق االجتماعية فيتمكن م������ن اإدراك 

نف�س������ه يف �س������ياق العالقة التي ت�س������ده اإىل 

الو�سط االجتماعي الذي ينت�سب اإليه. 

ويف مقاربته لدور املعلمني الرتبوي، يرى 

دوركهامي اأن وظيفة املدر�سة رهن بالفعالية 

الرتبوي������ة للمعلمني الذين ي�س������كلون �س������دنة 

التعلي������م املدر�س������ي وكهنته، وه������م مطالبون 

مبمار�سة التفكري الرتبوي اإىل جانب فعاليتهم 

ن التفكري �س������يكون  التعليمي������ة التطبيقية، الأ

�رصوريا م������ن اأجل اإجناز مهمته������م الرتبوية 

االأخالقية على اأف�س������ل وج������ه. واملعلمون -

وفقا لدوركهامي -مطالبون اأن يربهنوا على 

قدرته������م البيداغوجية وكفاءتهم الرتبوية يف 

مواجهة املتغريات وامل�س������تجدات والتحديات 

االجتماعي������ة اجلدي������دة مبرون������ة وفاعلية. 

طفال مب�س������اعر  كما يرتتب عليهم تزويد االأ

االنتم������اء اإىل الوطن وتطبيعه������م على متثل 

ن�سانية واالجتماعية بطريقة متكن  القيم االإ

من ت�س������كيل وعي الطفل ت�س������كيال اإن�س������انياً 

ووطنياً. 

غائية النظام الرتبوي: 

ل������كل نظام تربوي -كما ي������رى دوركهامي 

-غاياته واأهدافه اخلا�س������ة ب������ه، وكل نظام 

ن�سان النموذج الذي ي�سعى  يوؤ�س�س ل�سورة االإ

اإىل تربيته وبنائ������ه. ويف دائرة هذا النموذج 

خالقية التي يعمل  جند �سورة ال�سخ�سية االأ

النظام الرتبوي على تر�سيخها، وال�سخ�سية 

خالقي������ة هنا تعبري ع������ن تراكمات قيمية  االأ

واأخالقية جمعية يعمل كل جيل على تاأ�سيلها 

�������رصة والرتبية  يف اجليل ال������ذي يليه عرب االأ

واملدر�سة واملوؤ�س�سات الرتبوية. ومما ال �سك 

فيه اأن املدر�سة تر�سخ نظاما اأخالقيا يتناغم 

م������ع النظام االجتماع������ي القائم ويتوافق مع 

متطلب������ات كل مرحل������ة م������ن مراح������ل تطور 

املجتمع اأخالقيا واإن�سانيا. 

فاملجتمع يعمل، عرب موؤ�س�ساته الرتبوية، 

على �س������مان وجوده وا�ستمراره واإعادة اإنتاج 

خالقي������ة واالجتماعية. والرتبية  تكويناته االأ

جيال اجلديدة  بالتايل ته������دف اإىل تاأهيل االأ

وتن�س������ئتها وفق املعايري االأخالقية اخلا�س������ة 

باملجتم������ع يف مرحل������ة حمددة م������ن مراحل 

تطوره. وهنا جند اأن دوركهامي -على خالف 
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همية الكبرية للمدر�سة  هيغل -يركز على االأ

يف جمال الرتبية االأخالقية. 

اأن املدر�س������ة موؤ�س�س������ة  يرى دوركه������امي 

اجتماعية يكمن هدفها الرئي�س يف التن�سئة 

مر، ال  االجتماعي������ة، وه������ي ، يف نهاي������ة االأ

تكون، وال ميكنها اأن تكون، اإال نتاجا للواقع 

االجتماعي بكل ما يت�سمنه هذا الواقع من 

همية  معطيات وفعاليات واإمكانيات.  ومع االأ

الكب������رية للواقع االجتماع������ي، وتاأثريه الكبري 

يف تكوين املدر�س������ة وحتدي������د وظائفها، فاإن 

حمددات الواقع االجتماعي لي�س������ت كلية اأو 

مطلقة، اإذ حتتفظ املدر�س������ة بهام�س حمدود 

من احلرية واال�س������تقالل الذاتي. فاملدر�سة 

أ�سا�س������يا يف عملي������ة التط������ور  تلع������ب دورا ا

التاريخ������ي ملجتمع ما )يف دائ������رة الظروف 

املجتمعي������ة التي يفر�س������ها املجتمع نف�س������ه( 

وهي يف الوقت نف�سه ت�سكل م�رصحا لل�رصاع 

يديولوجي الذي قد يكون فعاال اأو حمدود  االأ

الفعالية وفقا لل�سياق التاريخي للعالقة بني 

املدر�سة واملجتمع. 

ويف الوق������ت ال������ذي كان في������ه دوركهامي 

يحا�رص حول التطور الرتبوي يف فرن�سا، يف 

الفرتة ما بني عام 1905 حتى بداية احلرب 

وىل عام 1914، قام ب�سقل روؤيته  العاملية االأ

للعالقة بني الفرد واملجتمع يف �سياق تق�سيه 

خالقي������ة للحياة  يديولوجي������ة االأ بع������اد االأ االأ

االجتماعية يف م�س������ار تنوعاتها التاريخية. 

ويف هذا ال�س������ياق قام بتحليل ودرا�سة اأزمة 

املدر�سة وتوجهاتها وفق منهج �سو�سيولوجي 

تاريخي يتميز بعمقه و�سموله وفعاليته، وقد 

دع������ا الباحث������ني واملربني عرب درا�س������ته هذه 

اإىل حتليل املدر�س������ة واال�ستفادة من تاريخها 

مر  ن املدر�سة لي�ست يف نهاية االأ الرتبوي ، الأ

ن�س������اق مرتابطة متكاملة  غري نتاج تارخي الأ

من الظروف االجتماعي������ة التاريخية.  لقد 

ر�س������خ يف عقل دوركهامي اأن املدر�سة موؤ�س�سة 

تندرج يف دائرة املجتمع وتتاأ�س������ل يف بنيته، 

كما يراها موؤ�س�س������ة منتج������ة للقيم ومتتلك 

القدرة على توجيهه وت�سحيح م�سار احلياة 

اجلمعية فيه. 

خالقية:  مرتكزات  الرتبية االأ

ي������رى دوركه������امي اأن الرتبي������ة االأخالقية 

�سا�س������ية واملركزية للمدر�س������ة.  هي املهمة االأ

فكار  خالقية ه������ي التي تولد االأ فالرتبية االأ

أنها  وامل�ساعر وتوؤ�س�س للعقل االأخالقي، كما ا

تعمل على توجيه ال�سلوك وتنظيمه عرب نظام 

من القواعد العملية. وبب�ساطة ميكن القول 

ب������اأن االأخالق متثل الوع������ي اجلمعي، وتعرب 

عن امل�س������رتك الذي يحظى بقبول اجلماعة 

أو رف�س������ها يف امل�س������توى القيمي والعملي.  ا

أنها نظ������ام مرتاكم من  أبدا ا وهذا ال يعن������ي ا

أو التقاليد، بل هي  الع������ادات االجتماعي������ة ا
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وامر والنواهي والتف�س������يالت  نظام م������ن االأ

والقي������م واملعاي������ري التي تتكامل يف ن�س������قها 

وام������ر والنواهي االجتماعية  االأخالقي. فاالأ

تاأخذ �سورة معايري وقيم متتلك �سطوتها يف 

ن�ساين، وال�سيما يف جمال  جمال ال�س������لوك االإ

التفكري والعمل، وهي تعمل وفق مبداأ اخلري 

نها نت������اج متكامل  واالح������رتام والتقدي������ر، الأ

ن�س������انية االجتماعي������ة. ومن هنا  للخ������ربة االإ

عراف والقيم  يجب على الف������رد اأن يتعلم االأ

االأخالقية يف مرحلة الطفولة الثانية اأي يف 

مرحلة دخوله اإىل املدر�س������ة االبتدائيةحيث 

أ باكت�س������اب بع�س القي������م االجتماعية  يب������دا

واالأخالقية.  

خالقية  يحدد  ويف �سياق تناوله للرتبية االأ

أ�سا�س������ية للرتبية  دوركهامي ثالث������ة  اأهداف ا

لتزام  االأخالقي������ة : بن������اء روح النظ������ام ، واالإ

االجتماعي ، وتكوين الذكاء االأخالقي . 

 L’esprit de النظ���ام  روح   -1

discipline

وىل عند  خالقي������ة االأ تتمث������ل القاعدة االأ

دوركه������امي يف بن������اء روح النظ������ام واح������رتام 

ال�س������لطة. ومن هذه الزاوية يعتقد باأن بناء 

روح النظام االجتماعي  يحقق حالة التوازن 

البنيوي يف مكونات ال�سخ�سية مبا تقت�سيه 

م������ن اعت������دال امل������زاج وا�س������تقرار الرغبات 

وال�س������يطرة عل������ى الذات. والنظام بو�س������فه 

نتاجاً للح�س������ارة ال ميكنه اأن يكون قائما يف 

ويل:  التكوين الفطري للطفل اأو يف وعيه االأ

بل يجب عل������ى املجتمع اأن يعمل على تكوين 

روح النظ������ام وفر�س������ها يف وج������دان الطفل 

وعقله. 

 يعلن دوركهامي يف هذا ال�سياق اأن املربي 

ميتلك قدرات هائلة للتاأثري يف الطفل، ويعلن 

اأي�سا خ�س������يته من املبالغة يف ا�ستخدام هذه 

أنه يعرت�س على �س������وء  مكانيات اإىل درجة ا االإ

فراط يف توظيفها. ومن  أو االإ ا�س������تخدامها ا

ثار ال�س������لبية املمكنة  اأج������ل جتنب خمتلف االآ

أو التفريط بال�سلطة ينادي بتعدد  فراط ا لالإ

املعلم������ني واملرب������ني الذين يقوم������ون برتبية 

ن خ�س������وع الطفل ملعلم  الطف������ل وتعليمه، الأ

واحد، يف فرتة زمنية طويلة، قد يكون كارثيا 

يف امل�س������توى االأخالقي، وهذا يعني اأن تعدد 

املعلمني وتواترهم ي�سمن االعتدال والتوازن 

يف ا�س������تخدام النفوذ والتاأثري الذي ميار�سه 

املعلمون واملربون، كما ي�سمن تفادي ال�رصر 

أو بع�س������هم يف  الناج������م عن اإ�رصاف اأحدهم ا

ا�ستخدام �سلطته ونفوذه. 

فاملدر�س������ة تعلم الطفل ب�سورة متدرجة، 

أنه يف و�س������ط يختلف نوعيا  وجتعل������ه يدرك ا

أنه يف املدر�س������ة لي�س  عن و�س������طه العائلي، وا

حماط������ا بوالديه واأخوته كم������ا هو احلال يف 

املنزل، وهو انطالقا من هذه الو�سعية يجب 
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نظمة االجتماعية،  اأن يخ�س������ع للقوانني واالأ

أداء  وهذا بالتايل �س������يمكنه يف امل�ستقبل من ا

وظائفه واأدواره االجتماعية على اأكمل وجه. 

�رصة ال  جواء العاطفية التي تغمره يف االأ فاالأ

متّكنه من بناء هذا ال�س������عور بالواجب جتاه 

خري������ن، وال تنمي لديه ح�س اال�س������تقالل  االآ

وم�س������اعر الغريية واالعتماد عل������ى النف�س، 

ن الطفل دائما ما يكون يف و�سطه العائلي  الأ

حماطا باحلماية والرعاية والدعم وامل�ساندة 

من قبل والدي������ه واإخوته. وكذلك فاإن تعليم 

وامر  أث������ري االأ الط������الب الت�������رصف حت������ت تا

والنواهي، ويف ظل التفاعل االجتماعي الذي 

يقوم على التكافوؤ والندّية ميكنهم من تكوين 

احل�������س االجتماعي ال�رصوري الذي ي�س������كل 

ن�سان النموذجي  أ�سا�سيا يف �سورة االإ ملمحا ا

الذي ر�سمه املجتمع كغاية تربوية. 

ويح������ذر دوركه������امي هن������ا م������ن التنظيم 

مر اإىل العنف  املفرط الذي يوؤدي يف نهاية االأ

ح������وال اإىل نوع من  أ االأ أ�س������وا والتمرد، اأو يف ا

خالقية التي  خالق������ي. فالرتبية االأ القهر االأ

ين�س������دها دوركهامي لي�س������ت تربية ت�س������لطية 

قهرية كليا، بل تت�س������من نوع������ا من الرتكيز 

عل������ى هام�س احلرية الت������ي ميكن للطفل اأن 

ميار�سها ليفهم ما يفر�س عليه ويدرك معنى 

حريته. 

2- االلتزام االجتماعي: 

ي�س������كل االرتب������اط باجلماعة وال�س������عور 

باالنتم������اء اإليه������ا ال�������رصط الث������اين للفعالية 

خالقي������ة عند الطف������ل ، فالطفل ميار�س  االأ

فعاليته االأخالقية يف م�سلحة اجلماعة التي 

يتن�س������ب اإليها، وبالتايل فاإنه ه������ذه الفعالية 

أبعاده������ا ال�سخ�س������ية  خالقي������ة تتج������اوز ا االأ

والفردية. فال������روح اجلمعية متار�س تاأثريها 

ف������راد يف اجلماعة. وم������ن اأجل اأن  عل������ى االأ

ي�س������عر الفرد بارتباطه االجتماعي يجب اأن 

ي�س������عر باحلاجة اإىل هذا االنتماء، مبعنى اأن 

�سعوره باالنتماء اإىل اجلماعة يجب اأن يحقق 

مر خريا يع������ّم جميع اأفراد  ل������ه يف نهاي������ة االأ

ن�س������ان نتاج للمجتمع، وهو اإذ  املجتمع. فاالإ

ذاك يتوجب عليه اأن يت�رصف دائما مبا من 

�ساأنه اأن يرتد بالنفع عليه وعلى املجتمع يف 

اآن واحد. وهذا يتطلب من الفرد اأن ي�س������عر 

باالنتم������اء اإىل جمتمع������ه الكبري، واأن ي�س������عر 

أ من������ه، وهذا يوجب عليه  باأنه جزء ال يتجزا

أي�س������ا باأن ي�سارك يف املحافظة على النظام  ا

يجابية يف  والقيم، واأن يع������زز االجتاهات االإ

داخل اجلماعة، وهذا ما يجب اأن يتعلمه يف 

املدر�س������ة، اأو هذا ما ت�سعى اإليه املدر�سة يف 

دورتها الرتبوية. 
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خالقي:  3- الذكاء االأ

ي�س������كل الذكاء االأخالقي العن�رص الثالث 

خ������ري يف نظري������ة دوركه������امي االأخالقية  واالأ

دوركه������امي، وياأخ������ذ هذا ال������ذكاء داللته يف 

قدرة الطف������ل على متثل القي������م االأخالقية 

وممار�ستها ببداهة وحكمة واأن ميتلك القدرة 

خالق������ي بنباهة  عل������ى توظيف ال�س������لوك االأ

خالقية ، وهذا  وذكاء يتمي������ز بالفعالي������ة االأ

يتطلب اأي�سا املعرفة الوا�سعة مبختلف القيم 

والت�سكيالت االأخالقية يف املجتمع . وبعبارة 

اأخرى يتمثل الذكاء االأخالقي مبعرفة فعالة 

مبختلف املعايري والقيم والعادات والتقاليد 

االأخالقية ال�س������ائدة يف املجتم������ع وامتالك 

مكانية على ممار�س������ة الفع������ل االأخالقي  االإ

بطريقة اإن�سانية خالقة. فالوعي ال�سخ�سي 

يجب اأن يحظى بدرجة كبرية من اال�ستقالل 

والذكاء والقدرة عل������ى املبادهة االأخالقية. 

أثن������اء عملية التطبيع  ومع ذل������ك فاإن الفرد ا

االأخالقي يبقى غالبا اأكرث خ�سوعا و�سلبية، 

حيث ي�س������ارك بدرجة حم������دودة يف التوجيه 

االأخالقي اجلماع������ي القائم قب������ل والدته. 

أنه يرى  وتفيدنا الق������راءة املتاأنية لدوركهامي ا

أنانيا يتنافى  اأن الف������رد ميتلك جانبا ذاتي������ا ا

خالق������ي يف املجتمع، فكل  مع الت�س������امن االأ

ف������رد يويل م�س������احله ال�سخ�س������ية كثريا من 

همي������ة والتقدير، وه������ذا هو اجلانب غري  االأ

خالق������ي يف الفرد، اإذ ينعط������ف املرء اإىل  االأ

ذات������ه وينطوي على م�س������احله مقدما اإياها 

على امل�س������الح العامة للحي������اة االجتماعية. 

وهنا ياأخذ القانون االأخالقي �س������ورة اإلزام 

اجتماع������ي لتحقيق الت�س������امن االجتماعي، 

رادة �سخ�س������ية  أو تعبريا الإ ولي�������س امت������دادا ا

خالق������ي ال يقوم على  خا�س������ة. فالقانون االأ

متجيد النوازع ال�سخ�س������ية وامليول الذاتية 

ف������راد املجتمع، ب������ل يتحرى م������ا هو عام،  الأ

ويحقق ما ه������و كلي، وما يرتبط مب�س������الح 

املجتمع، ولي�س مب�س������الح حفنة من اأفراده. 

رادة ال تخ�س������ع ب�سكل عفوي للنظام بل  فاالإ

ترت�س������م فيه وتندمج يف معطياته عرب عملية 

ن�س������ان  التطبيع االأخالقي. فعندما يندمج االإ

خالق������ي ويتكيف مع معطياته  يف النظام االأ

فاإن ذل������ك ياأتي تعبريا ع������ن اقتناع باأن هذا 

مر. فالتوافق  هو م������ا يجب اأن يكون عليه االأ

هن������ا ياأخذ طابعا اجتماعي������ا اأخالقيا بذاته 

وبطبيعت������ه، وهذا يعن������ي اأن اإرادة االندماج 

رادة احلرة التي ال تخ�سع لقمع  تعبري عن االإ

وال تنحني لقهر وا�ستعباد. 

ويف هذا ال�س������ياق، يعتقد دوركهامي، باأن 

خالقية املثلى ميكنها اأن توؤ�س������ل  الرتبي������ة االأ

نوعا من احلرية، كما ميكنها اأن تقلل من �ساأن 

ال�رصورة االجتماعية وتاأثريها ل�سالح حرية 

الفرد ورغبته يف جم������ال احلياة االأخالقية: 
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ومثل هذه الرتبية متكننا اأن جنعل من �سعور 

الطفل بالقوان������ني االأخالقية طبيعيا عفويا 

بدال من ممار�س������ة التطبييع االأخالقي الذي 

يقوم على الق�رص والقهر 

ال�����وظ�����ي�����ف�����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل���ل���رتب���ي���ة 

خالقية.  االأ

ترتهن الرتبية االأخالقية عند دوركهامي 

�رصة تخ�س������ع  بالطابع الوطني والقومي. فاالأ

للمجتم������ع، وبالتايل فه������ي متتلك نظاما من 

القيم االأخالقية ذات طابع اجتماعي يتعلق 

باملجتم������ع ويعرب عن طموحات������ه االأخالقية، 

وه������ذه القيم دائم������ا تكون عام������ة تعلو فوق 

فراد املجتمع.  القيم ال�سخ�س������ية والفردية الأ

ومن اأج������ل بناء هذه القي������م يوظف املجتمع 

خالق������ي  االأ الو�س������يط  دور  داء  الأ املدر�س������ة 

�������رصة ال ت�س������تطيع  ن االأ للدول������ة، وذل������ك الأ

مبفرده������ا اأن تولد ال�س������عور الوطني والقيم 

خالقية وفقا للم�ستوى القومي، بل يجب  االأ

اأن تت�سافر جهودها مع املدر�سة واملوؤ�س�سات 

خرى لبناء النموذج  الرتبوية واالجتماعية االأ

االأخالقي الوطني وتعزيزه. 

وم������ن اأج������ل حتقيق هذا النم������وذج تقوم 

املدر�س������ة، كما يعتق������د دوركه������امي، بتطبيع 

طف������ال اأخالقيا واجتماعي������ا على منوال  االأ

املعايري االأخالقية ال�سائدة يف املجتمع. وقد 

أثار الدور االأخالقي للمدر�سة جمموعة من  ا

أبرزها: هل يجب على املدر�سة اأن  الت�ساوؤالت ا

تقوم باأداء دور علمي يتمثل بتحويل معارف 

أنه يجب  أم ا علمية مو�سوعية جمردة فح�سب؟ ا

عليها اأن تعمل على تر�س������يخ قيم اأخالقية، 

واأن تق������وم بتوليد م�س������اعر االنتماء والوالء 

جابة عن  مة والوطن؟ ويف معر�س االإ اإىل االأ

هذين ال�سوؤالني اجلوهريني، يركز دوركهامي 

يديولوجي االأخالقي  على اأهمية ال������دور االأ

للمدر�سة، حيث يتوجب عليها اأن توؤدي دوراً 

اأخالقي������اً ذاتي������اً ومو�س������وعياً بامتياز يف اآن 

واحد، وهذا الدور �سيكون �رصوريا من اأجل 

حتقيق الت�س������امن االجتماعي يف م�س������توى 

مة والوطن، فالفرد يحتاج بال�رصورة اإىل  االأ

مة، وهذا  اإح�س������ا�س باالنتماء اإىل الوطن واالأ

بدوره ي�س������كل قيمة اأخالقية لدى دوركهامي. 

وم������ن هنا يتوجب على املربني اأن يت�س������نموا 

درجة كبرية من امل�سوؤولية الرتبوية اإزاء هذا 

يديولوجي واالأخالقي وال�سيا�س������ي  الدور االأ

للمدر�س������ة. ووفقا لهذه ال�سورة فاإنه يتوجب 

عليهم اأن يوؤثروا يف الوعي العام واأن ي�سكلوه 

وفقا للقي������م الوطنية واملعايري االأخالقية يف 

املجتمع. 

خامتة: 

اأخرج دوركهامي امل�س������األة االأخالقية من 

يديولوجية، وحررها من  تيه الت�س������ورات االأ

خمتلف الت�سورات امليتافيزيائية لي�سعها يف 
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�س������ياقها التاريخي االجتماعي. لقد بنّي لنا 

ب�س������ورة عبقرية كيف تت�سكل االأخالق وفقا 

أ ال�������رصورة التاريخية لتط������ور املجتمع،  ملبدا

وكي������ف تتطور مبوجب احلاج������ة اإىل تنظيم 

املجتم������ع ومتطلبات التق�س������يم االجتماعي. 

فاالأخالق كما يراها ت�س������در ع������ن املجتمع 

وتوؤدي وظائ������ف اجتماعية حيوية ت�س������من 

ن�ساين وتكامله الوظيفي،  للمجتمع توازنه االإ

ومن غريها فاإن املجتمع �س������يواجه العطالة 

والفو�سى والعدمية. 

ومل يقف دوركهامي عن������د حدود التنظري 

خ������الق بني������ة ووظيف������ة  ال�سو�س������يولوجي لالأ

وماهية، بل جتاوز هذا كله اإىل حتليل معمق 

واأ�سيل للعالقة بني الرتبية واالأخالق، فاأبان 

الكيفيات االأخالقية للحياة الرتبوية، واأو�سح 

خالقية ذاتها،  ال�سريورات الرتبوية للحياة االأ

ومن ثّم ر�س������م حدود العالقة اجللّية القائمة 

بينهما يف خمتل������ف التجليات احل�س������ارية. 

واأخ������ريا ميكن الق������ول باأن القيم������ة الكربى 

خ������الق والرتبية  لنظري������ة دوركه������امي يف االأ

خالقي������ة تتمث������ل يف اإخراج هذه امل�س������األة  االأ

يديولوجي والغمو�س  من دائرة الت������داول االأ

امليتافيزيائي حيث و�س������عها جلّية يف متناول 

العقل مب������ا عرف عن������ه من و�س������وح املنهج 

وعبقرية الروؤية.

1- DURKHEIM, Emile. L'éducation morale. Paris: P.U.F., 1992. 
2- DURKHEIM, Emile. L'évolution pédagogique en France (1938). Paris: P.U.F., 1990. 
3- DURKHEIM, Emile. L'enseignement de la morale à l'école primaire, Revue française 

de sociologie. Paris: octobre-décembre 1992. 
4- FILLOUX, Jean-Claude. Durkheim et l'éducation. Paris: P.U.F., 1994. 
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الفارابي )260-339هـ -874-950م(.)1(

أبو ن�رص الفارابي، ويعرف باملعلم  أوزلغ، ا حمم������د بن حممد بن طرخان بن ا

�سل، م�ستعرب، ولد يف فاراب )على  الثاين: اأكرب فال�س������فة امل�سلمني، تركي الأ

أك������ر كتبه ورحل اإىل م�رص  نه������ر جيجون( وانتقل اإىل بغداد ن�س������اأ فيها واألف ا

وال�سام، ات�سل ب�سيف الدولة احلمداين يف حلب، تويف يف دم�سق، وكان يح�سن 

آلة القانون من  اليونانية واأكر اللغات ال�رصقية املعروفة يف ع�رصه – يقال اإن ا

باحث من �سورية. ❁❁

ò

فل�سفة اجلمال عند الفارابي

اأحمد اأني�س احل�سون

❁
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و�ضعه – عرف باملعلم الثاين ل�رشحه م�ؤلفات 

ول( و مييل اإىل االنفراد  أر�ض������ط� )املعلم االأ ا

بنف�ض������ه، له نح� مئة كتاب، منها )الف�ض��ص 

آراء اأهل املدينة الفا�ضلة  - اإح�ضاء العل�م – ا

يقاعات – امل��ضيقى الكبري...(  – اإح�ضاء االإ
وتكمن اأهمية الفارابي يف النظرية اجلمالية 

أنه اأول  �ض������امي ،يف ا يف الفكر الفل�ض������في االإ

م������ن تناول مفه�م اجلمال مبعناه الفل�ض������في 

)اال�ض������تطيقي(، حلل فكرة اجلمال �ض������من 

اإط������ار فل�ض������في، وه������� يف ذل������ك ينطلق من 

�ضامية ال�ض�فية يف متثله لن�احي  نظرته االإ

اجلمال وكيفية التعب������ري عنه، ويعد اأول من 

اأعطى تعريفاً فل�ضفياً �ضامًا ملفه�م اجلمال 

متاأثراً بالفل�ضفة اجلمالية الي�نانية، وخا�ضة 

آراوؤه اجلمالية متناثرة  اأفاط�ن واأر�ضط� – وا

يف م�ؤلفات������ه، وخل�������ص كتاب )فن ال�ض������عر( 

ر�ضط�، واأ�ضاف للفل�ضفة درجة اأخرى غري  الأ

أثر  التي اأو�ض������لها اإليها الكن������دي، فجمع ما ا

من الفل�ض������فة قبله وهذبها واأ�ضلحها، وعنى 

باملنط������ق عناية كب������رية ومبا بع������د الطبيعة، 

فطبع الفل�ض������فة بطابع اآخر ه������� النظر يف 

الكليات يف هذا ال�ج�د غري حافل كثرياً يف 

)2(
اجلزئيات 

- نظرية الفارابي اجلمالية 

لنبداأ من ق�له: »اجلمال والبهاء والزينة 

ف�ض������ل  يف كل م�ج�د ه� اأن ي�جد وج�ده االأ

)3(
خري«  ويح�ضل له كما له االأ

اتخذ الفارابي نظرية فل�س������فية خا�سة، 

وا�ستند اإىل نظرية الفي�س ب�سكل جديد حيث 

طرحت نظريته �سكاًل جديداً لتلك النظرية، 

وانبنى فهمه للوجود باأكمله من تلك النظرية، 

حيث وظفها باإبداع جتلى يف طرحه املعريف، 

ول  ول باأنه )ال�س������بب االأ ي�س������ف املوجود االأ

لوجود �سائر املوجودات( وهو واجب الوجود 

غري معلول لغريه، بل هو علة كل موجود، اأزيل 

دائم الوجود يف جوهره )واجب الوجود( وهو 

لي�س مبادة، وخلوه من املادة يعني بال�رصورة 

خلّوه من ال�س������ورة، فال�سورة عند الفارابي 

مرتبط������ة باملادة – هذا م������ن جهة ومن جهة 

اأخ������رى لو كان مادة، هذا يعني اأن له �س������بباً 

يف وجوده وهو الرتكيب، وهذا حمال، العياذ 

باهلل، فهو واجب الوجود الذي ال �س������بب يف 

وجوده فهو ب������ريء – اإذاً – من جميع اأنحاء 

النق�������س وال يعرتيه العدم، وبهذا فاإن واجب 

ول والواحد والكامل  الوجود يت�سف باأنه االأ

زيل م������ن كل الوجوه، ويرى الفارابي  التام االأ

اأن في�س������ان املوجودات من وج������ود )واجب 

الوج������ود( ه������و نتيجة طبيع������ة و�رصورية من 

لهي، مع التاأكيد على عدم  نتائج الكم������ال االإ

أو بتلك املوجودات،  ا�س������رتاطه بهذا الفي�س ا

فواجب الوجود يفي�������س فينجم عنه ممكن 

الوجود )�سائر املوجودات( و�سريورة الفي�س 

 
.)4(

دن������ى. عل������ى اإىل االأ هذه تك������ون م������ن االأ
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لقد اأعطى الفارابي �س������فة اجلم������ال التام 

ول وهو اهلل �س������بحانه وتعاىل،  للموج������ود االأ

لذا فقد و�س������ع  مقيا�س������اً ظاهرياً للجمال، 

أو املدرك  يعتم������د على مدى حتقيق املوجود ا

خري،  ف�س������ل، واأن يتحقق كماله االأ وجوده االأ

وفهم الفاراب������ي لنظرية الفي�س يختلف عن 

فه������م اأفالطون الذي اتخ������ذ موقفاً اأخالقياً 

من العامل املح�س������و�س، على حني اأن الفارابي 

خالفه يف ذلك، ومتيز بطرحه لفكرة التطور 

ر�سي، فالكون  العقلي واجلرمي واملادي واالأ

مل ين�س������اأ دفعة واحدة بل حدثت عدة نقالت 

نوعية حتى مّت ن�سوء الكون.

»اإن البني������ة العام������ة ملنظوم������ة الفارابي 

أ�سا�سيني يف  الفل�س������فية توؤكد اأن ثمة قطبني ا

ول  ه������ذا الوجود الواجب واملمكن، وهما )االأ

ول هو قطب الوجود العقلي  ن�سان( ،. االأ – االإ
ن�سان هو قطب  الثابت فيما فوق القمر، واالإ

الوجود املادي املتغري فيما حتت القمر، اأما 

املوجودات العقلية املفارقة فلي�س������ت �س������وى 

و�س������ائط الت�س������ال القطبني فيم������ا بينهما، 

وبذلك نفهم اأهمية وجود املدينة الفا�س������لة 

. فه������ذه املدينة 
)5(

بالن�س������بة اإىل الفاراب������ي«

ر�س������ي  هي الوحي������دة التي تليق بالقطب االأ

ن�س������ان(، وتتحق������ق هذه املدين������ة بتكامل  )االإ

الوج������ود االجتماعي، بحيث ي�س������ب فيه كل 

ت�������رصف �س������واء اأكان اجتماعي������اً اأو فردياً، 

فلقد �س������عى اإىل جعل هذا املجتمع فا�س������اًل 

وكاماًل عندما راأى ف�ساد املجتمع املحيط به، 

فهو يدين املجتمع الفا�س������د فردياً و�سيا�سياً 

واجتماعي������اً، فه������ذا يتناق�س مع ال�س������ماء، 

والميكن اأن يكون في�س������اً وامتداداً للمجتمع 

العلوي ال�س������ماوي املتكام������ل، فرنى الفارابي 

يف هذه الروؤية اجلمالية يركز على النموذج 

ن�سان( الذي ينبغي اأن يقود جمتمع  املثايل )االإ

ول جمتمع ال�س������ماء  ر�������س، كما يق������ود االأ االأ

مبوجوداته العقلية واجلرمية، فهو يوؤ�س�������س 

مدينته الفا�سلة باالتكاء على نظرية الفي�س، 

كان يتكئ على منه������ج عقلي – ميتافيزيقي 

لهي������ة والكون، ويف اتكائه  يف فهم الذات االإ

عليه������ا مل يكن مرتجماً، بل اأ�س������اف اإىل هذه 

النظري������ة وحّورها مبا ين�س������جم مع منطقه 

يديولوجي، وهذا ما كان  العقل������ي وموقفه االأ

جلياً يف مدينته الفا�س������لة، والع�سو الرئي�س 

لهية، كل هذا يجعل من  والنبي والعناي������ة االإ

الفارابي متميزاً، وفيل�س������وف العقل املدافع 

ن�س������ان يف الوجود الفا�س������ل، لقد بنى  عن االإ

ر�سي  نظريته اجلديدة لي�سل اإىل املحيط االأ

أننا  ليق������ول بهذا اخللق الرائع لهذا الكون، وا

ن�ساين الكامل املمتد  نحتاج للقيام بالدور االإ

ول، فلم يكن  أو الذي هو امت������داد للعامل االأ ا

الفارابي منتمياً اإىل عامل املثل العلوي مبتعداً 

ر�س������ي، بل دافع عن  ن�س������ان وعامله االأ عن االإ

)6(
ن�سان يف هذا الوجود الكامل . االإ
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اإن اجلمال الكوين عند الفارابي من�سجم 

ول – ي�سفه – بالوحدة  مرتابط، فال�سبب االأ

�سالمي، وبذلك ي�ساير  تبعاً ملنهجه الديني االإ

فال�س������فة اليونان بقولهم يف الوحدة املف�رصة 

للكرثة، حيث اإن هذه الوحدة من اأهم اأركان 

أو  اجلم������ال، اإذا كانت من الناحية الوجودية ا

الفنية. 

وهذا املقيا�س للجم������ال طبقه الفارابي 

جزاء. على الفن، فالف������ن الكامل مرتابط االأ

حينما تق�س������د اإحدى الغايات الثالث :وهي 

لذة امل�سموع، واملعونة على تغري االنفعاالت، 

أ�سدها طبيعة  قاويل، وا ثم تخيل املعاين يف االأ

هي التي ين������ال بها تلك املق�س������ودات،وغري 

الطبيعة ال يبلغ بها واحداً من تلك املوجودات 

)7(
الطبيعية. 

�سياء اجلميلة  وت�ستند نظرة الفارابي لالأ

بربطه������ا مبوق������ف التفك������ري العقلي،فنلحظ 

تقدي������ره للقيم������ة اجلمالية م������ن خالل هذا 

االجتاه العقلي، وتظه������ر غائية الفارابي يف 

نظرته اإىل اجلمال بو�س������فه يهدف اإىل غاية 

اأخالقية عليا، منطلقاً من موقفه الديني.

ن�سان اإىل  حت�سيل اجلميل  ورد عمل االإ

والناف������ع اإذ ربط بني اجلميل والنافع، وهذا 

املوقف ي�س������ابه موقف �س������قراط، لقد �سعى 

الفاراب������ي اإىل ت�س������خري كل �س������ور اجلم������ال 

خ������الق، لذلك ربط بني  والف������ن يف خدمة االأ

اجلمال واخلري والف�سيلة، فقد عرف اخلري 

رادي باأنه  أن������ه اجلميل، وال�������رص االإ رادي با االإ

رادي يحدث بو�ساطة القوى  قبيح، واخلري االإ

ن�سان من  الناطقة النظرية، والتي ي�س������عر االإ

 فهنالك ترابط بني فكرة 
)8(

خاللها بال�سعادة .

اجلمال واخلري والف�س������يلة عن������د الفارابي، 

م�سايراً يف ذلك �سقراط واأفالطون يقول: »اإن 

جمل،  نفع واالأ الذي له ف�سيلة ي�ستنبط بها االأ

 لقد طبق 
)9(

جل غاية ما ف�سيلة، هي خري«. الأ

الفارابي نظريته اجلمالية على الفن عموماً 

وعلى فن املو�س������يقى ب�سكل خا�س، ودعا اإىل 

اأن تك������ون غاية الفن اأخالقي������ة، ومن خالل 

هذا الربط  بني اجلمال واالأخالق، وق�س������م 

اجلميل اإىل �سنفني؛ 

1( �س������نف هو علم فقط 2( و�سنف علم 

وعمل، وهذا هو تق�س������يم اأخالقي للجميل، 

يقول اإن: »ال�س������نف ال������ذي يعلم ويفعل مثل 

علمن������ا اأن بر الوالدين ح�س������ن، واأن اخليانة 

 
)10(

قبيحة، واأن العدل جميل« 

وق������د ق�ّس������م الفل�س������فة مبين������اً عالقتها 

�سياء اجلملية على �سنفني : باالأ

1- النظ������ري ال������ذي يح�س������ل من خالل 

ن�س������ان  معرف������ة املوج������ودات، التي لي�س لالإ

القدرة على فعلها .

2- الفل�س������فة العملية التي يح�س������ل بها 

�س������ياء، وبذلك ي�س������ع الفل�سفة يف  معرفة االأ
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ول التي ميكن بو�س������اطتها اأن ت�سري  املقام االأ

�س������ياء اجلميلة متينة، حيث اإن الفل�س������فة  االأ

تطلب اجلم������ال، يقول: »ملا كانت ال�س������عادة 

�س������ياء اجلميلة،  اإمنا تنالها متى كانت لنا االأ

اإمنا ت�سري متينة ب�س������ناعة الفل�سفة، فالزم 

�رصورة اأن تكون الفل�س������فة هي التي بها ننال 

)11(
ال�سعادة« .

بذل������ك تتحقق روؤي������ة الفارابي اجلمالية 

لهذا الكون العري�س، وكذلك روؤيته اجلمالية 

أراد لها اأن تكون  ملدينته الفا�س������لة ح�سب ما ا

أ�سوة بجمهورية اأفالطون التي عدها وكاأنها  ا

ج������زاء، فقد طبق  لوح������ة فنية متكامل������ة االأ

الفاراب������ي مبادئه يف النظ������ام والرتتيب على 

الفن، وعلى املو�سيقى على وجه اخل�سو�س. 

وحت������دث ع������ن الكم������ال الفني، حي������ث ثمة 

وىل  درجتني اثنتني من الكمال يف ال�سعر، االأ

مرتبطة باملحاكاة والتخييل والثانية بعالقة 

ال�سعر باملو�س������يقا من حيث هي فن، فذهب 

خري اإال  اإىل اأن ال�س������عر لن ي�سل اإىل كماله االأ

 
)12(

باملو�سيقا.

اجلليل  من خالل الروؤية الفارابية  

❁ يعيد الدار�س������ون ه������ذا املفهوم: »اإىل 

لوجنينو�س، الذي قد يكون اأول من اأدخل هذا 

امل�سطلح اإىل الفكر اجلمايل... ولوجنينو�س 

ول... ويعدد  أنه مكت�سفه االأ نف�س������ه ال يدعي ا

 )13(
يف بحثه عن اجلليل جملة م�سادر« .

 ورغم اإثارة لوجنينو�س مل�س������األة اجلالل 

فل�سفياً، اإال اأن هذا مل يدفع بالتفكري الفل�سفي 

اإىل االهتمام الالئ������ق مبفهوم اجلليل، حيث 

بقي االهتمام بهذا املفهوم هام�سياً باملقارنة 

مع اجلمال »واحلق اأن هذا املفهوم مل يت�سدر 

 )14(
�سالمي«. االهتمام اإال يف الفكر العري االإ

ورب������ي اإىل اأواخر القرن  وتاأخ������ر يف العامل االأ

الثامن ع�رص امليالدي. 

�س������المية ملفهوم  اإن املعاجل������ة العربية االإ

وىل،  اجللي������ل من املعاجل������ات اجلمالي������ة االأ

فعال  وارتبطت ه������ذه املعاجلة بال������ذات واالأ

لهي������ة،و يذهب الفاراب������ي اإىل اأن العظمة  االإ

واجلالل������ة واملج������د يف ال�س������يء يك������ون هذا 

منح�رصاً بكماله...

ول( الذي هو واجب الوجود،  والكامل )االأ

كماله ب������اين لكل كمال، فلذل������ك اإن عظمته 

ول – الكام������ل( وجالله هو باين لكل ذي  )االأ

 
)15(

عظمة وجمد. 

وهذا الفهم الذي قّدمه الفارابي للجليل 

أولياً ملن بح������ث يف اجلليل  اأ�س������بح مرتك������زاً ا

بع������ده، وتكاد تنح�رص درا�س������اتهم حول �رصح 

ما قدمه الفاراب������ي )الكمال هو اجلوهر يف 

اجل������الل(، فال وجود للجالل البتة يف غياب 

الكمال اأو يف كل ما هو ناق�س.

ومن اأهم �سمات اجلليل العظمة واملجد، 

وكل مادون ذلك من �س������اآلة الميكن اأن يت�سم 
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باجل������الل، وال�س������اآلة ال تعن������ي النق�س وال 

تعن������ي عدم الكمال يف الوقت نف�س������ه، لذلك 

لي�������س كل كام������ل جلياًل، بل علي������ه )الكامل( 

االق������رتان بالعظمة واملج������د حتى يدخل يف 

اإطار اجلالل.

لهي يعلو  أّقر الفارابي اأن اجلالل االإ لقد ا

ف������وق كل جالل، فهو الكمال املطلق على كل 

كم������ال، هو كمال باجلوهر، وما�س������واه كمال 

لهي  بالعر�������س، وه������ذا يعني اأن الكم������ال االإ

)الكام������ل يف اجلوهر( ف������وق كل كمال، وهو 

وحد، وهذا اجلالل ال  اجل������الل احلقيقي االأ

أو الت�سبه  أو ا�س������تيعابه ا ميكن الو�س������ول اإليه ا

به، لقد و�س������ع الفارابي املالمح واخلطوط 

العام������ة ملفهوم اجلليل، وذلك باالنطالق من 

اأن اجلالل هو الكمال يف اجلوهر، والعظمة 

واملجد من �س������مات ذلك الكم������ال، والكمال 

املت�س������ف بالعظم������ة واملج������د ه������و اجلليل 

ب�س������كل بدهي م������ن بدهيات الفك������ر العربي 

)16(
�سالمي. االإ

التذوق اجلمايل 

التذوق اجلمايل �س������لوك منعك�س اأو فعل 

ن�سانية ، حتدث بوجود  �سادر عن النف�س االإ

ذات مدرك������ة -ومو�س������وع م������درك– وتعتمد 

ثر الذي يحدثه املو�س������وع اجلمايل  عل������ى االأ

يف نفو�س������نا، من خالل التاأثري يف امل�س������اعر 

حا�س������ي�س، بحيث ت�س������در لذة هي اللذة  واالأ

اجلمالية. وقد وقف الفارابي عند هذه اللذة 

م�سرياً باأن للبدن والنف�س ملذات وموؤذيات، 

فاملل������ذات هي املوافقة املالئم������ة، واملوؤذيات 

هي املخالفات وباال�س������تناد عل������ى ذلك فاإن 

ذى على  الل������ذة هي اإدراك ما هو مالئم، واالأ

)17(
العك�س من ذلك متاماً )املنافر( 

ن�س������ان  هن������اك تقوميات جمالية عند االإ

مكت�س������بة من العي�س يف الواقع ومن الثقافة 

آلية  آلية الت������ذوق تقرتب من ا االجتماعية، وا

 فهناك مو�س������وع مدرك 
)18(

بداع اجلمايل  االإ

يقابل������ه ذات مدركة، واملو�س������وعات املدركة 

خمتلفة بني م�سموعات ومرئيات...اإلخ ومن 

دراك  دراك وبح�س������ول االإ خالل اللذة يتم االإ

تنت������ج الل������ذة، ذلك اأن �س������ائر املح�سو�س������ات 

واملدركات امل�س������موعة كاالأحلان تفيد اللذة، 

يقول الفارابي: »املح�سو�س������ات الطبيعية هي 

التي اإذا اأدركها احل�س ح�سل له عنها كماله 

اخلا�س ب������ه وتبعته لذة، وغري الطبيعية هي 

������ت ح�سل عنها للح�س نقي�سه  ُح�سَّ
أ التي اإذا ا

 لقد طب������ق الفارابي هذا 
)19(

وتبعه������ا اأذى«.

املقيا�س على املو�سيقى، يقول: »من اأ�سناف 

االأحلان ما يك�سب النف�س لذة واأنف امل�سموع 

ويفيها اأي�ساً راحة من غري اأن يكون له �سنع 

  وهناك ثالث 
)20(

يف النف�������س اأكرث من ذلك«.

قوى تدرك املح�سو�سات باحلوا�س اخلم�س، 

وبها ن������درك امللذ وامل������وؤذي، والقوة الناطقة 
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هي التي ميي������ز بها بني اجلمي������ل والقبيح، 

أّم������ا الق������وة املتخيلة فهي تق������وم على حفظ  ا

ر�سوم املح�سو�س������ات بعد غيبتها من احل�س، 

وهي  احلا�س������ة املخت�س������ة يف اإدراك اللذيذ 

  فالقوة 
)21(

فع������ال واالأخالق، واملوؤذي من االأ

أه������م القوى التي له������ا القدرة  املتخيل������ة من ا

�سياء  �سياء امللذة اجلملية، واالأ على اإدراك االأ

املوؤذي������ة القبيحة، وهذه القوة هي التي تزود 

الفنان باخليال ال������الزم يف التعبري، وعملية 

ي  التذوق عند الفارابي ن�س������بية ال تخ�سع الأ

قيا�س فكل فرد يتناول لذته اجلمالية حيث 

أ  يجدها، فلي�س هناك لذة واحدة، وقال مببدا

اللذة احل�س������ية يف عملي������ة التذوق اجلمايل، 

لكنها لي�س������ت الغاية الق�س������وى للفن، فغاية 

الفن لي�س اللذة فح�سب واإن كانت �رصورية، 

فاإن غاية الفن يف النهاية هي غاية اأخالقية، 

فهو ي�س������ف الفن������ون التي غاياته������ا اإحداث 

اللذة فق������ط باأنها لي�س لها نفع،.لقد اأكد اأن 

كثرياً من املح�سو�س������ات املركبة مثل التماثيل 

والتزاويق منها يفيد النف�س مع اللذة �س������يئاً 

اآخر من تخيالت وانفعاالت وهي املو�س������يقا 

ول ال غنى  أو االأحلان الكاملة، فال�س������نف االأ ا

فيه، اأما ال�سنف الثاين فهو النافع، وهو تابع 

 
)22(

قاويل ال�سعرية، لالأ

لقد دعا الفارابي لت�س������خري الفن خلدمة 

احلياة، واإر�ساد النا�س اإىل الف�سائل واالأخالق 

قاويل  دون االنغما�س بال�سهوات، وقد ق�سم االأ

ال�سعرية اإىل ق�سمني: 

مور النافعة  1- جد:  واأمور اجلد هي االأ

ن�سان للح�سول  ن�سانية، التي يجتهد االإ يف االإ

عليها.

2- واأخرى من �س������اأنها اأن ت�س������تعمل يف 

ن�سان  اأ�س������ناف اللعب، اأي التي ي�ستعملها االإ

للراحات.

أك������د اأن ال�س������عادة احلقيقة هي يف  كما ا

خرى ولي�س������ت يف احلي������اة املاثلة،  احلياة االأ

فنحن ننال ال�س������عادة الق�سوى حينما نتجرد 

من املادة وت�س������بح جواهرنا نقية، وي�س������بح 

ت�س������ورنا عن اخلالق ب�س������ورة دقيقة تقربنا 

اإليه عقاًل بالفعل، واإذا فارقنا املادة ي�س������ري 

 )23(
املعقول منه يف اأذهاننا اأكمل ما يكون.

وبدع������وة الفارابي اإىل تاأم������ل اجلمال -

الكامل- تظهر نزعته ال�س������وفية، وقد عقد 

ن�س������اين واجلمال  مقارن������ة بني  اجلم������ال االإ

له������ي، فجمالن������ا باأعرا�س������نا ال بذواتنا،   االإ

أتقن واأمت عندما  دراك يح�س������ل ب�سورة ا واالإ

زي������ن، فاإذا كان  بهى واالأ جمل واالأ ي������درك االأ

جمل يف النهاية،  اهلل �س������بحانه وتعاىل هو االأ

تقن يف الغاية، اأما  دراك االأ فاإدراكه لذاته االإ

اإدراكنا نحن فيتم بو�س������يلة هي اإما باإح�سا�س 

أو بعلم عقلي، ويف الع�سق، املع�سوق  أو تخيل ا ا

منا هو الف�س������يلة واجلمال، اأما العا�سق منا 
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فهو لي�س الف�سيلة واجلمال، اأما هو فالعا�سق 

هو بعينه املع�سوق، واملحب هو املحبوب، فهو 

املحب������وب اأوالً، واملحب ثانياً فيما يعلقه من 

 )24(
ول. ول واملع�سوق االأ ذاته، فهو املحبوب االأ

لهي  وعليه ف������اإن عملية اإدراك اجلم������ال االإ

وتذوقه حت�س������ل عندما تتج������رد النف�س من 

�س������ياء املفارقة،  املادة وت�س������بح �س������بيهة باالأ

وبو�سول القوة املتخيلة اإىل اأرقى الدرجات، 

متاماً كما يحدث يف املعراج ال�س������ويف حيث 

كمال الروح باجتاه الكامل اجلميل املطلق.

لقد حدد الفارابي اإن�س������انه الكامل بعدة 

�س������مات منها ما هو عقلي وما هو اجتماعي 

ول  ومنه������ا ما هو ف������ردي، فم������ن اجلانب االأ

)العقل������ي( االت�س������ال بالعقل الفعال ي�س������كل 

ن�س������ان  جوه������راً ال غنى عن������ه يف حتديد االإ

الكامل، فاإذا مت االت�س������ال باملخيلة فاإن هذا 

ن�س������ان يكون نبي������اً،واإذا مت بالعقل املنفعل  االإ

»فاإنه يكون فيل�س������وفاً حكيماً ويف احلالتني 

ن�س������انية، ويف اأعلى  فاإنه يف اأعلى املراتب االإ

)25(
درجات ال�سعادة«

نظرية الفن عند الفارابي 

 وقف الفارابي عند م�ساألة الفن وال�سيما 

املو�سيقا وال�سعر والكمال فيهما.

آراء جمالية  فاأ�سفى بتاأمالته على الفن ا

مرتابطة من حيث البنية الفعلية واحل�س������ية، 

أنه وا�س������ع االطالع  وبدا من خالل درا�س������ته ا

على الثقافة اليونانية و�سنختار الوقوف عند 

ال�سعر واملو�سيقا.

ال�سعر 

لقد طب������ق الفارابي نظريت������ه اجلمالية 

قاويل ال�سعرية عنده هي  على ال�س������عر، فاالأ

أو �������رصور، فالغاية  الت������ي يقال اإنه������ا خريات ا

هي احلث على االأخالق والف�سائل، وبذلك 

يك������ون نافعا،ً وثمة درجتني م������ن الكمال يف 

وىل باملح������اكاة والتخييل  ال�س������عر ترتبط االأ

والثاني������ة بعالقة ال�س������عر باملو�س������يقا، وغاية 

ال�سعر تكّر�س الف�سائل املوؤدية اإىل ال�سعادة، 

وهذا التاأثري البد اأن يربط ال�سعر باملو�سيقا 

 )26(
ليتم االكتمال.

ول  وبذلك يق�سم ال�س������عر اإىل ق�سمني االأ

م������ور التي هي ج������د، واآخر  ي�س������تعمل يف االأ

ي�ستعمل يف اأ�سناف اللعب، فال�سعر هو اللعب 

احلر »يف ال�سعر تظهر القدرة على خلق اأفكار 

جميلة ب������كل قوتها... لعب ال�س������اعر يعطي 

 
)27(

العقل غ������ذاء، ويبعث احلي������اة باخليال«.

ن�س������انية، وعندما  واجلاد منه هو النافع لالإ

تكون املحاكاة يف ال�س������عر اأقرب يف امل�سابهة 

يكون الكمال الفني يف ال�سعر اأو�سح، لذلك 

على ال�س������ور اأن متثل املحاكى متثياًل قريباً 

من دون املطابقة احلرفي������ة، فاملحاكاة عند 

الفاراب������ي مرتبطة بعالقة القول ال�س������عري 

باملحاكى، على حني اأن التخييل يرتبط بفعل 
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أث������ره يف املتلقي، ويحدد  القول ال�س������عري وا

والتخييل،  املح������اكاة  مو�س������وعات  الفارابي 

فهنالك �س������تة اأ�سناف، ثالثة حممودة وثالثة 

مذمومة، فالثالثة املحمودة اأحدها: �س������الح 

فعال نحو ال�سعادة،  القوة الناطقة، ت�سديد االأ

لهية واخلريات... والغر�س  مور االإ وتخييل االأ

من كل ذل������ك هو اعتدال النف�������س واإبعادها 

فراط، فغاية ال�سعر اإلهية ذات و�سيلة  عن االإ

أداتان للو�سول  اأخالقية، فاملحاكاة والتخييل ا

اإىل الكم������ال الفن������ي ال�س������تيعاب الكم������االت 

خالقية والنف�س������ية، اأما الوزن  لهي������ة واالأ االإ

������ان ال�س������عر ال الكمال فيه،  والقافية فيخ�سّ

أ�س������ا�س الكمال الفني، لكن  وال يدخالن يف ا

الدرجة النهائية لكمال ال�س������عر هي عالقته 

قاويل  حل������ان باالأ  وباقرتان االأ
)28(

باملو�س������يقا

ن  �س������غاء ال ملل فيه، الأ ال�س������عرية ي�سبح االإ

ن�سان يطلب اجلمال وال ميل منه، ولل�سعر  االإ

اأهمي������ة ومهمة جمالي������ة يف حي������اة النا�س، 

همية ال�سعر يف حياة النا�س، ويف  يقول: »والأ

تاأثريه يف النف�س و�سحذ الهمم ويف ا�ستنها�س 

ن�سان لفعل ما، با�ستفزازه اإليه وا�ستدراجه  االإ

قاويل ال�س������عرية دون  نحوه، �س������ارت هذه االأ

 
)29(

غريها جتمل وتزين«

ن�سان  وقد اأرجع الفارابي ال�س������عر يف االإ

اإىل فطرة تكوينية، وبذلك يتفا�س������ل النا�س 

داء، فمنهم م������ن ميتلك القدرة  يف ج������ودة االأ

على التمثيل والت�س������بيه وهي طبيعة متهيئة، 

ولكنهم غري عارفني ب�سناعة ال�سعر على ما 

ينبغي، ومنهم من يكونون عارفني ب�س������ناعة 

ال�س������عر حق املعرفة وال يخفى عليهم خا�سة 

م������ن خوا�س������ها وال قان������ون م������ن قوانينها، 

ويجيدون التمثالت والت�سبيهات بال�سناعة، 

وهوؤالء ي�س������تحقون ا�سم ال�سعراء، ومنهم من 

يقلد ال�س������ابقني من غ������ري اأن تكن لهم طباع 

�س������عرية وال وقوف على قوانني ال�س������ناعة، 

�س������عار العرب  ولق������د وج������ه الفارابي نقداً الأ

نه������م خلطوا بني  واالأمم ال�س������ابقة علي������ه، الأ

أ�سعارهم واأحوالهم، ومل يرتبوا لكل نوع  اأوزان ا

من املعاين ال�س������عرية وزناً معلوماً، وا�ستثنى 

من ذلك اليونانيني الذين جعلوا لكل نوع من 

أنواع الوزن، فاأوزان املدائح  ال�سعر نوعاً من ا

هاج������ي والثانية غري  عندهم غ������ري اأوزان االأ

أ�سار  . وقد ا
)30(

اأوزان امل�س������حكات وهكذا...،

الفاراب������ي اإىل االختالف بني ال�س������عر وبقية 

خرى من ناحية ال�سناعة. الفنون االأ

املو�سيقا 

لقد اأطلق الفارابي ت�س������مية �سناعة على 

املو�س������يقا وعلى غريها من الفنون اجلميلة، 

ك�س������ناعة الرق�س و�س������ناعة الكتابة، وهذه 

ت�س������مية معروفة بني الفال�س������فة واملفكرين 

امل�س������لمني، فاأبو هالل الع�س������كري ي�س������مي 

كتابه يف النرث وال�سعر )ال�سناعتني( وكذلك 
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الكندي ا�ستخدم هذا امل�سطلح، كموؤلف يف 

املو�سيقا الذي اأطلق عليه )�سناعة التاأليف( 

فال�سناعة م�سطلح يعم كل الفنون.

ع������رف الفارابي املو�س������يقا بقوله: »هي 

ال�سناعة التي ت�ستمل على االأحلان وما بها 

 وق�سم 
)31(

تلتئم وما بها ت�سري اأكمل واأجود« 

املو�سيقا اإىل ق�سمني: 

ول: �س������ناعة املو�س������يقا العملية التي  االأ

ت�س������تمل على االأحلان التي متت �س������ياغتها 

حم�سو�سة لل�سامعني، ومنها ما ت�سمل االأحلان 

التي ت�س������وغها وتركبها فقط، اأما الق�س������م 

خر فهو �سناعة املو�س������يقا النظرية وهي  االآ

الهيئة العاملة باالأحلان ولواحقها وت�سورات 

وىل والتي يح�سل عنها هذا العلم  املبادئ االأ

حا�س������لة يف النف�س، وهذه ال�س������ناعة ت�سابه 

أ�س������ياء كثرية، فهي  خرى يف ا بع�س العلوم االأ

ت�س������ابه علم اللغة و�س������ناعة اللغة و�سناعة 

ال�س������عر، وهذه  ج������زء من �س������ناعة املنطق، 

وبع�س مبادئها يوؤخذ م������ن العلوم املعروفة، 

فمنها ما يوؤخذ من العلم الطبيعي وبع�س������ها 

من �سناعة الهند�س������ة، وبع�سها من �سناعة 

 )32(
املو�سيقى العملية.

خ�س�س الفارابي معظم بحوثه املو�سيقية 

بالق�سم العملي من املو�سيقا، وف�سل املو�سيقا 

خرى كالرق�س  أنواع الفن������ون االأ على جميع ا

ثارة اللذة فقط  والتمثيل... التي وج������دت الإ

من دون اأن حتدث �سيئاً اآخر يف النف�س، اأما 

�س������افة اإىل اإحداثها لذة فلها  املو�س������يقا، باالإ

تاأثري كبري يف انفعاالت النف�س مثل الر�س������ا 

وال�س������خط والرحم������ة واخل������وف... وكذلك 

�س������ياء  قدرتها على ح�س������ول تخيل النف�س الأ

قاويل ال�سعرية التي تخيل  ت�س������تعمل فيها االأ

فعال املحمودة، ولذلك عّد  فيها االأخالق واالأ

حل������ان اجلميلة هي التي حتقق  الفارابي االأ

الغاي������ات الث������الث: الل������ذة – وفيما يوقع يف 

ن�سان  النف�س من تخيالت – وما يك�س������ب االإ

انفع������االت النف�س و�س������يمها، وربط الفارابي  

ب������ني اجلم������ال واالأخالق، والف������ن واالأخالق 

ا�س������تناداً اإىل اأن جمال االأحلان املو�س������يقية 

يتوقف على مدى التاأثري و ت�س������خريها لعمل 

عمال الفا�س������لة، حيث االأخالق  اخل������ري واالأ

اجلملية وال�سعادة، واالأحلان ح�سب تاأثريها 

يف النف�س تتوزع بني اأحلان تن�س������ب اإىل قوة 

النف�������س مثل الع������داوة والق�س������اوة... ومنها 

ما ين�س������ب اإىل �س������عف النف�س مثل اخلوف 

والرحمة... ومنها ما ين�سب اإىل املخلوط من 

أو االأحلان اال�ستقرارية  هذين وهو املتو�سط ا

التي تك�سب النف�س هدوءاً وا�ستقراراً، واأكد 

ن�س������ان ميتلك القدرة على التمييز بني  اأن االإ

اجليد وال������رديء واملتالئم وغري املتالئم من 

ذن على  االأحلان، وذلك من خالل تروي�س االأ

�سماع اأ�سناف االأحلان، وهذه القدرة فطرية 
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أو بالع������ادة وقليل م������ن النا�������س تنعدم هذه  ا

  فاالأحلان التامة مبثابة 
)33(

القدرة لديه������م.

غذي������ة الطبيعية، وما لي�������س طبيعياً مثل  االأ

�س������وات الهائلة واحلادة التي لي�س يف قوة  االأ

ن�سان احتمالها، وبع�س االأحلان الطبيعية  االإ

مرا�س  ت�س������تخدم يف الطب لع������الج بع�س االأ

بدان،  دوية يف االأ النف�س������ية، وهي مبنزلة االأ

وه������ذا موجود عن������د الفيثاغورثي������ني الذين 

مرا�س  اأدخلوا املو�س������يقا يف عالج بع�س االأ

النف�س������ية، وبع�س االأحلان ت�ستخدم مبنزلة 

أو امل�سممة،  �سوات املهلكة ا ال�سموم، مثل االأ

حداث الرعب  وهذه ت�ستخدم يف احلروب الإ

)34(
عداء. يف �سفوف االأ

أنواع الفنون التي تدخل  وذك������ر الفارابي ا

�س������من املو�س������يقا، وهي �س������ناعة الدفوف 

والطب������ول وال�س������نوج و�س������ناعة الرق�������س، 

وغايتها جميًعا اإحداث اللذة، وت�سدر الغناء 

وىل يف الكمال؛  عن������د الفاراب������ي املرتب������ة االأ

حيث تت������م فيه اأكمل االأحلان، و�س������ماه بنغم 

خرى،  أنواع الفنون االأ احللوق، وتاأتي بعدها ا

ن�س������ان  واأرجع  ن�س������اأة االأحلان الغنائية يف االإ

ن�س������انية، منها الهيئة ال�سعرية  اإىل الغريزة االإ

ن�س������ان منذ تكوين������ه، ومنها  املرك������وزة يف االإ

الفط������رة احليواني������ة التي يح������دث بها عند 

حال م������ن اأحوالها اللذي������ذة واملوؤذية، ومنها 

ن�س������ان الراحة عقب التعب، وانتقد  حمبة االإ

الفاراب������ي الفيثاغورثي������ني يف اعتقادهم باأن 

فالك والكواكب نغمات تاأليفية فقد  دورة االأ

فالك  تب������ني يف العلم الطبيع������ي اأن حركة االأ

)35 (
والكواكب ال ميكن اأن حتدث اأ�سواتاً.

وكما اأن لل�سعر كمالني عند الفارابي، فاإن 

للمو�س������يقا اأي�ساً كمالني ،اأول داخلي يرتبط 

حل������ان الطبيعي������ة، وثان يرتبط  باجتماع االأ

بعالقة املو�س������يقا بال�سعر، فاالأحلان الكاملة 

 و�س������ّنف 
)36(

قاويل ال�س������عرية. تابعة اأوالً لالأ

أن������واع: )امللذة  حل������ان الطبيعية يف ثالثة ا االأ

– االنفعالي������ة – املخيلة( واالأحلان الطبيعية 
ن�سان اأحد هذه، وما  ن�سان ما فعلت يف االإ لالإ

أنفع،  اجتمعت فيه ه������ذه الثالثة فهو اأكمل وا

فاللذة واالنفع������ال والتخي������ل ثالثة �رصوط، 

 )37(
والب������د منها للكمال الفني يف املو�س������يقا.

�س������وات  وينبغ������ي اأن يكون بني النغمات واالأ

نظام، اإذ يخ������ل التناق�س بالكمال الفني يف 

املو�س������يقا، وال بد من التنا�سب والتنوع فيما 

�س������وات »فالنظام املو�س������يقي الكامل  بني االأ

يقوم على التنا�س������ب والتنوع واملوافقة، وكل 

ن  ذلك ين�س������وي حتت مفه������وم االعتدال، الأ

 )38(
أو مك������روه«. ف������راط فيها غ������ري لذيذ ا االإ

كما يجب اأن يت�س������من هذا النظام املحاكاة؛ 

فبها تكتم������ل العملية الفنية يف �رصوب الفن 

كاف������ة. لقد امتل������ك الفارابي ح�س������اً جمالياً 

عالي������اً، وات�س������ح تاأثري الفك������ر الديني فيه، 
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وخا�سة القراآن الكرمي الذي اأبدى باإعجازه 

لهي مب������ا فيه من  كل مظاه������ر اجلم������ال االإ

عظمة ترتيب وان�سجام، وهذا ما انعك�س يف 

فك������ر الفارابي وغريه من الفال�س������فة العرب 

امل�سلمني، فبحثوا يف نظام هذا العامل، وردوا 

الوجود كله اإىل واجب الوجود )رد الكرثة اإىل 

أ واحد(. لقد نبع������ت روؤية الفارابي من  مبدا

اأ�سول الدين، معتمداً على العقل والعقالنية 

دراك اجلمال، وربط بني اجلمال  املنطقية الإ

خ������الق، ونادى بت�س������خري �������رصوب الفن  واالأ

ن�سان ب�سكل اأخالقي فا�سل، بعيداً  خلدمة االإ

ن�سان عن ال�سعادة،  عن امللذات التي تُبعد االإ

وات�سح تاأثر الفارابي باأر�سطو عندما تناول 

فك������رة الكم������ال الت������ي تعترب منته������ى ونهاية 

اجلمال، هذه ال�سفة التي امتازت بها الذات 

لهية، التي تعترب م�س������در كل جمال وبهاء.  االإ

وتبّينت روؤي������ة الفارابي ال�س������وفية للوجود، 

وانعك�ست روؤيته اجلمالية  وتذوقه اجلمايل 

من خالل فل�سفته اجلمالية يف الفن.

�س������هر الرجال والن�س������اء من العرب وامل�س������تعربني وامل�ست�رصقني. تاأليف خري الدين  عالم، قامو�س تراجم الأ االأ  -1

 الزركلي – اجلزء ال�س������ابع – دار العلم للماليني – بريوت، لبنان – الطبعة 14، 1999م، انظر لال�س������تزادة

 �س 20.

دبي، تاأليف طه ح�سني بك – اأحمد اأمني بك – د.عبد الوهاب عزام، د.حممد عو�س حممد، �س  التوجيه االأ  -2

.76

آراء اأهل املدينة الفا�سلة، الفارابي، مطبعة التقدم – القاهرة – ط 2 – 1907م، �س20. ا  -3

�س������المي د. �س������عد الدين كليب، من�س������ورات وزارة الثقافة – دم�س������ق  البنية اجلمالية يف الفكر العربي – االإ  -4

1997م، �س27 وما بعد. 

ال�سابق، �س35.  -5

6-  ال�سباق، �س36 وما بعد.

كتاب املو�س������يقى الكبري، الفارابي – حت غطا�س عبد امللك خ�س������بة – دار الكتاب العربي – القاهرة 1967م،   -7

�س 175.

ال�سيا�سة املدنية – الفارابي، حت فوزي مرتي النجار – بريوت املطبعة الكاثوليكية – ط1 1964، �س73.  -8

حت�سيل ال�سعادة، الفارابي، حت د.جعفر اآل يا�سني – بريوت ط2 1983م، �س71.  -9

وىل  10-  التنبيه على �س������بيل ال�س������عادة – الفارابي – حت د. جعفر اآل يا�س������ني - دار املناهل – بغداد الطبعة االأ

1985 انظر، �س 73 وما بعد.

11- ال�سابق، انظر  �س76، ومابعد.

�سالمي انظر، �س 120-119. 12- البنية اجلمالية يف الفكر العربي – االإ

الهوام�ش:
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13- حما�������رصات يف علم اجلمال – د. فوؤاد املرعي – مديري������ة الكتب واملطبوعات اجلامعية – حلب 1425 ه� 

-2004م، �س63.

�سالمي، �س 143. 14- البنية اجلمالية يف الفكر العربي – االإ

آراء اأهل املدينة الفا�سلة، انظر لذلك، �س20. 15- ا

�سالمي، انظر �س 146-145. 16- البنية اجلمالية يف الفكر العربي االإ

17- ف�سول منتزعة، الفارابي، حت فوزي النجار، بريوت 1968م، انظر، �س14.

18- فل�س������فة اجلمال وم�سائل الفن عند اأبي حيان التوحيدي – د. ح�سني ال�سديق – دار القلم العربي – حلب 

وىل – 2003م، �س 135. الطبعة االأ

19- املو�سيقى الكبري، �س 64.

20- ال�سابق، �س 62.

21- ال�سيا�سية املدنية، �س32 وما بعد.

22- املو�سيقى الكبري.

أراء اأهل املدينة الفا�سلة، انظر �س31. 23- ا

24- ال�سابق �س51.

�سالمي، �س 215. 25- البنية اجلمالية يف الفكر العربي االإ

26- ال�سابق، �س120.

27- الفن واجلمال، د.علي �سلق، املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رص والتوزيع، بريوت – لبنان – ط1،  1982، 

�س 56.

�سالمي، �س 122 وما بعد. 28- البنية اجلمالية يف الفكر العربي االإ

29- اإح�ساء العلوم، الفارابي، حت عثمان اأمني – القاهرة، ط3، 1968م، �س 85-84.

ر�سطو، الفارابي، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، مكتبة  30- مقالة يف قوانني �سناعة ال�سعر يف كتاب فن ال�سعر الأ

النه�سة امل�رصية – القاهرة 1953م. 

31- املو�سيقى الكبري، �س49.

32- ال�سابق، �س 49 وما بعد.

33- ال�سابق، �س 50-49.

34- ال�سابق، �س )76-75(.

35- ال�سابق، انظر �س78 اإىل 89.

�سالمي، �س 123.  36- البنية اجلمالية يف الفكر العربي – االإ

37- ال�سابق، �س 123.

38- ال�سابق، �س124.
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�شــعر:

التم�سني يف كلِّ ب�سمة طفل

متواليات الفتنة

ق�شة :

ج�ساد كل االأ عندما توؤ

نابليون

�سليمان العي�سى

ع�سام تر�سحاين

لينا كيالين

اأحمد علي حممد
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اإىل ال�شحفي ال�شاب الذي األحَّ ذات

يوم على حوار مطول مع ال�شاعر.

أُُفٍق بعيٍد يطريُ �إيلَّ من �

ويَنُْث َجْعبَة �لذكرى ِحو�ر�

.. يذروين يَطريُ �إيلَّ

❁❁

ò
�ساعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
�سليمان العي�سى

ني يف ُكلِّ ب�سمِة طفٍل الَتِم�سْ
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ُجَذاذاٍت.. ُجَذاذات

يُبَعرثين..

حكاياٍت.. حكاياِت

أناتََك يا �صديقي.. ا

َع الثنايا« ل�صُت »َطالَّ

وال »ابَْن َجاَل«

وال َر�َص������حْت على �صيفي 

املنايا

أنا اللحُن الذي ا�ْصتََعال ا

أ�صعَل ُعْمَره َغَزال وا

فولُة  وَغنَّى ما ت�صاءُ له الطُّ

وا�صتثارا

حجارةَ داِرِه.. حتى

ُحلُماً  ������دى  ال�صَّ د يف  تبدَّ

ودارا

❁    ❁    ❁

ِارتَ�ِصْف قهوةَ ال�صباِح..

أْمِهلْني قلياًل.. وا

أُوِقْظ بقايا احلننِي ا

ْمْل.. لْياَذةُ البكاِء على الرَّ أنا اإِ ا

أنيني ومل ت�سمِع الطلوُل ا

ألَْقَمتْني َمفاوزي الُغرْبُ ثَديَيْها، ا

وكانت وهمي..

وكانت يقيني.

فيها،
 )1(

ي »ِجراَِن الَعْوِد« اعرُف اجلنَّ ِمثَْل َجدِّ
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ُجنونُها من ُجنوين

الترُثْها..

م�ِس.. اإِين دفاِتَر االأ

هارٌب يف الُعباِب..

اأع�َسُق ِتيهي

أٍ ل�سفيني أبايل مبرفا ما ا

التَِم�ْسني يف ُكلِّ ب�سمِة طفٍل

ْح من َمَواجعي و�ُسجوين  وا�سرَتِ

¥µ

�ساعر عربي قدمي. يقول يف اإحدى ق�سائده:  -1

َحمْلَن ِجراَن الَعْوِد، ثم و�سْعنه

ببيداَء يف اأرجائها اجِلنُّ َتعِزُف     

الهوام�ش
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-1-
يف	�رسير	�لغمام	ر�أى

،
َّ
ن�شَفُه	�ل�شفقي

و�أ�رس�َب	قزح..

يف	�رسير	�لغمام

ر�أى..	�أن	ي�شلي

❁❁

ò
�ساعر واأديب من فل�سطني.

العمل الفني: الفنان اأنور الرحبي. 

❁
ع�شام تر�شحاين

متـــــــواليات الفتنــــــة
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أة الفارقة.. واأن مينح املرا

ما توارى من ال�رسِّ،

 بعد الفناء..

مل يكن..

بني هذا الذي

ال يُ�شّمى ه�شيمي

-وقد تت�شدع منه اجلباُل-

وبني ال�شهيد العليم

�شوى �شهداء الفرح

فا�شتوى..

لي�س مثل �شبيٍه

على عر�شِه

ثم اأوحى..

ها الربُّ ملن خ�شّ

اأن تتجلى..

بربِق نُهاهُ

ر�َس واأن تنجَب االأ

طوراً.. فطوراً..

وحني باأ�شمائها

ي�شتظلُّ مقام البهاء

عالياً

ينجب املاء فيها

وينجب منها يفاَع ال�شماء..

)2( 
ج�سٌد.. من قطوف الرياح

وا�سٌل.. بني موتي.. وحلم اجلنون

ج�سٌد.. كالف�ساء املذاب

اأين رق�سي الذي عارياً

يختلي بالظالم

اأين رق�سي الذي

مي�سك ال�سم�س من بحرها يف ال�سباح؟

ج�سٌد.. من نثار املدام..

أ�سمائِه لل�سماوّي من َو�ْسل ا

�ساّخة ال�سهِد..

�سبحانُه..

أناَر.. أ�ساَر.. ا اإْن ا

واإْن �سلَّ كان �سالة الرخام..

)3(
قادٌر..

اأن يكون الق�سيدة واملهرجان..

رجٌل.. يف الغبار..

قادٌر.. اأن يُغرّي �سكل املحار..

قادٌر..

اأن يجوب انفعال الدخاِن..

، واأن ي�سكن الظلَّ
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أو.. ينتهي ا

عند �سف�سافة.. زفها االنتحار..

رجٌل.. يف الغبار

ماثٌل.. يف اجلحيم..

رجوان.. ير�سم النكهة الكوكبية لالأ

)4(
حاويل..

اأن تعيدي ال�سباح،

اإىل اأهلِه..

والنهاَر،

اإىل وردِه امل�ستباح..

ما الذي

تبتغيه من الليِل

�سيدةٌ..

يف ثياب اجلراح؟

ينبغي..

أُعيد اإىل املاِء اأن ا

طيف ال�رصر

ينبغي اأن اأعيد اإىل الناِر،

و�سَم املكوث

ينبغي
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لفظًة.. لفظًة

أراِك اأن ا

اإذا ال�سم�س راحت

تلّم عن ال�سم�ِس

ن�سف الثمر..

)5(
رايتي..

-كم يراين الوطن-

يف الذين م�سوا

ي�سربون جراح البيوت

رايتي..

يف الذين �رَصَوا

ُقل هي الزوبعة..

أو.. رياح »خريف الغ�سب« ا

ولهذا اأرى

يف دمي اأول ال�سع�سعة

أَتْت َوْهلتي؟ هل ا

اإنها يف اختالف الذرا

�سوت من ال �سليل لهم

يف �سجيج �سيوف اخل�سب..

)6(
اإنني

مل اأخن

حنطة النور والدم يا غالية

والذي

قلِت عن موتِه

كان يف ال�سورة العالية

كان بع�س حريٍق بكى،

حني اأدرك جثمانُه،

ينحني للخطيئِة،

فان�سّق ال ينحني

ثم غاَب،

ومل يُر�سِد ال�سعَر

لكنُه..

حني عاد

حباِك باآياتِه احلافظاِت

وظلَّ �سديد الغناء..

)7(
يف العذوبِة،

خريِة جئَت، ياهدهد الكلمات االأ

وكنَت،

ومل يبق منَك

�سوى خ�رصها..

�سبَْه حقٍل مييُل

ودون ارتباك
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تهروُل بني يدّي

وكنَت.. كما يفلُت الن�سُّ

تقطع رمل يبابي..

وتكتب بالغزِو

�ِسفَر اخت�سابي..

)8(
خرِي يف الوادع االأ

فق.. نثى االأ الأ

قال يل طائٌر،

اأهرَق الربُق اأوهامُه،

فاْحرَتْق

أنَت ا

غّررت بالكلماِت

ألب�ستَها.. وا

�سجراً كامل�سابيح،

أنَت حموَت الذي ا

أتُه رماُل ثموٍد َقَرا

أنَت.. وا

أيتَك، را

أو.. ت�ستبطُن احللم.. ا

حاَل ظلِّ يرانا..

أيتَك توغُل، را

قبل الظالِم اإليها..

تو�سو�س يف �رّصِة الغيِم

كي نفرتق..

)9(
�َسيٌِّق نومها..

والقناديل ال تختنق

هكذا..

مثل ع�سف الكتابِة

تذهب يف احللِم

والنار من حولها

غادرْت ثوبها

رجوانة كانت تُهيُِّئ، هكذا االأ

من اأده�ِس ال�سعِر

واخلمِر والطنِي

أوَل من يتكلم، ا

قبل الر�ساعِة،

أوَل طرٍي ا

يبث بالغ اجلنوِن

ويعلو.. لها

هكذا..

امل�سافُة فجوة روٍح

وتيٍه.. وماٍء
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، اإيلَّ تقوُل اإيلَّ

فيهرب ظلي..

وي�سعد حلدي

أليقاً أليقاً.. ا ا

اإىل مهدها..

)10(
كا�سفاً..

أتيُت عن غطاء الزمان ا

واأجرا�سكم.. تتدىل

أبوابكم، وا

اأدمنْت ذبحة االنتظار..

خارجاً.. من مدائن يومي

وما تعبدون..

أّيكم.. غّيب ال�سعلة املقبلة.. ا

أيكم.. واملدى ا

�سئلة.. �سورةُ االأ

فّتَت ال�سنبلة..؟

وا�رصُ.. حلْت فاالأ

آنها �سفائَر قرا

واجلراح اأغارت

على نارها بالرماِد

وما اأف�سَد الدهُر فيكم

يُزين اأجداثُه..

اإنها �سافيات الكريهِة

�سارت وداد القلوب وب�ستانَها

هل اأ�سلّي وحيداً

أن�سى الذي وا

ن خلف اجلدار؟ ينعق االآ

كل ما�سّف من غام�سٍ

يبتليني.. ويل

يف اجلياد التي ماكبْت

والبالد التي مل تهن

خطوةٌ للعروج اجلميِل واأخرى

ل�سفِك احل�سار

لي�س يف �سهوتي

أَُحّذُر من ينام على ال�سيم.. اإين ا

هذا �سواٌد بغري قوائم يهذي

وهذا �سالٌم يَجرُّ احلديد اإلينا

فكونوا..

-حرقُت نذيرَي-

كونوا

رحى االنفجار..

¥µ
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أكاد ال �أميز �إيقاعها.. لكنها  نغام �لهام�س������ة تاأتني من �لبعيد �لبعيد.. � �الأ

تبدو يل غريبة مل �آلف مثلها رغم ولعي بكل �س������نوف �ملو�س������يقى.. ومل ال تكون 

أنغام ت�س������بق قدوم �ل�رش.. بل �إنها �ل�رش ذ�ته �إذ  غريبة وهم ي�س������فونها باأنها �

�رشع �إذن  أو �أحدنا.. �لوقت ي�سبقني و�حلفل �سيقام.. الأ ياأتي باجتاه �أحدهم.. �

و�أ�سم �أذين عن تلك �ملو�سيقى.

أة  �إىل �ملائدة �لعري�س������ة كان������ت جتل�س و�إىل جانبها كن������ت وكانت تلك �ملر�

❁❁

ò
اأديبة وناقدة �سورية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
لينا كيالين

ج�ساد« كل الأ »عندما ت�ؤ
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كان  احلاك������م  زوج������ة  خ������رى  الأ

ح�صورها يف�ص������ل بيني وبينها.. 

تلك ال�صيدة �صاحبة الأجماد كنت 

فعاًل اأجل�س قريباً منها.. ومائدة 

اأمامنا..  الب������اذخ متت������د  الطعام 

طب������اق الفاخرة تتكاثر فوقها  والأ

يتكاثرن  خريات  والأ بال هوادة.. 

من حولنا في�صخنب يف اأحاديثهن 

وكاأنهن ل يتح�ص������نب م������ن وجود 

�صيدة الأجماد بينهن.

اأما هي فقد بدت هادئة �صبه 

�ص������امتة.. ل تنطق اإل بالقليل.. 

وعيناه������ا تر�ص������د كل م������ا يدور 

حوله������ا.. لقد علموه������ا ولقنوها 

ول  اآداب ال�ص������لوك من������ذ اليوم الأ

الذي اأ�ص������بحت في������ه زوجة مللك 

تاأملت مالم������ح وجهها  املل������وك. 

كنت  كي������ف  وتذكرت  احل������ادة.. 

أو اأح�صدها على ما هي  اأغبطها ا

فيه من فرح ونعيم.. حت������ى كدت اأكرهها.. 

ن اأهادنها واأحاول اأن اأتعرف اإليها  لكنني الآ

اأكرث واأكرث. وبعد وقت ق�ص������ر انفرج وجهها 

عن ابت�ص������امة نا�صعة م�صعة.. وت�صلل �صوتها 

أن�ص������ت اإىل كل ما  عميق������اً ذا قرار.. ورحت ا

خرى اإىل جانبي تن�ص������ت  أة الأ تق������ول وامل������را

أي�ص������اً وبانبهار كنا ن�صمع كلماتها وهي تبث  ا

اأحزانها الت������ي تنبع من هموم الوطن. انفتح 

أنني اأ�سبحت  قلبي لكلماتها تلك و�س������عرت ا

منها اأقرب بل وددت لو ازددت اقرتاباً.

مل متتد يدها اإىل الطعام ال�سهي واأطباقه 

تتزاح������م ف������وق املائدة بل اكتفت ب������اأن األقت 

عليه نظرة �رصيعة فيه������ا الكثري من التعفف 

وكاأن ج�سدها الر�سيق مل يتعود اإال اأن تتناول 

�س������احبته اأقل القليل م������ن اللقيمات.. بينما 

ياأخذنا احلديث بعيداً وهي تر�س������م اأحالماً 

ن  للوط������ن الذي كان بعيداً عنها واأ�س������بح االآ
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أمل ت�سبح بني ع�سية و�سحاها  ل�س������يقاً بها.. ا

مرة الناهية يف حق  زوجة ملك امللوك.. واالآ

أمل ت�س������بح �س������يدة الق�رص  مور؟ ا كث������ري من االأ

و�سيدة قلب �ساحب الق�رص؟

نغ������ام التي تتناهى من  ولك������ن ما هذه االأ

ن؟ اإنها ت������كاد تطغى 
جدي������د اإىل �س������معي االآ

أنا اأريد ل�سوتها اأن يطغى  على �س������وتها.. وا

أة  فعاطف������ة من نوع ما تخطفني اإليها.. واملرا

ال�س������وداء على املائدة املقابلة تتحدث اإليها 

بكلم������ات مبطنة باخلبث.. و�س������يدة الق�رص 

جواء..  تبت�س������م بهدوء ميت�س كل �س������موم االأ

فياأخذين االنفعال واأقول لها:

أة اأن تتوجه اإليك  - ال يج������وز لتلك امل������را

أن������ت.. هذا ال  به������ذه الكلم������ات.. فاأنت َمْن ا

يجوز.

تنظر اإيّل بود مفاجئ وتقول:

- لي�س ه������ذا مهماً.. اإمنا الوطن هو كل 

هاج�سي.

أت�ساءل األن  أ�ستغرب بيني وبني نف�سي وا وا

أو  أة ا تثاأر �س������يدة الق�رص لنف�سها من تلك املرا

ألن ي�س������تعر غ�سب ملك امللوك لو  �سواها.. ا

�س������وات يف  علم مبا يجري هنا اإذ تتعاىل االأ

�سحك وكالم وال اأحد ين�ست ل�سيدة الق�رص 

�س������واي مع زوجة احلاك������م وكاأن احلديث ال 

يعني غرينا؟

ن من كل هذا مادامت  لكن م������اذا يهم االآ

نغام اأ�سبحت اأ�سواتاً تقرتب من  هم�سات االأ

أنا الت������ي فزت بهذا االحتفال األن  املكان.. وا

اأكون م�سوؤولة عن ال�س������يدة و�سيفتها فاأدفع 

بعيداً عنهما نب�سات ال�رص القادم؟! ما اأظن 

أنه يبدو  اإال اأن ه������ذا ما يجب اأن يكون.. اإال ا

اأن ال اأحد �سواي ي�سمع �سوت املو�سيقى وهي 

أنني  أم ا نني رهيفة ال�س������مع ا تق������رتب منا.. اأالأ

أي������ن احلرا�س ورجال احلماية  واهمة؟.. ثم ا

أياً  أكاد ال اأرى ا ألي�س������ت هذه م�سوؤوليتهم؟!.. ا ا

منهم!.. هل ذهب������وا وتخلوا عن مهمتهم؟!.. 

ال هذا غري معقول.

أتلفت حويل ثم اعتذر من ال�س������يدة وهي  ا

تذوب رقة وعذوبة واأغادرها رغماً عني دون 

اأن اأ�رصب اإليها �سيئاً من توج�سي وخماويف.. 

أو لعله������ا اأوهامي.. فمن ذا الذي يجروؤ على  ا

االقرتاب من هذا املكان مادامت هي فيه؟

أكاد اأعرث  واأبحث عن حرا�س������ها.. ف������ال ا

عل������ى واحد منهم.. مازال احلفل ي�س������تعل.. 

تتواىل..  طب������اق  واالأ تتع������اىل..  �س������وات  واالأ

�س������ماع كل �سوت  وال�س������جيج يحجب عن االأ

ق������ادم. اأقع يف ح������رية.. فاأنا ل������ن اأفّرط يف 

ال�س������يدة بعد اأن ن�سجت خيوطاً من ود خفي 

بين������ي وبينها.. بل اأكرث من ه������ذا اأريدها اأن 

تظل �س������يدة للق�رص تلي������ق مبليكها مادامت 

أبناء الوطن كل هذا احلب. حتب الوطن وا

أنغام ال�رص تقرتب اأكرث  ن وا ماذا �ساأفعل االآ

فاأكرث؟.. اأقف كاملذهولة واأعجز عن اأن اأغادر 

البوابة الكبرية للمكان.. ال.. لن اأقف منتظرة 
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ت�سل اإذاً بالنجدة.. اأجل  ولو لربهة اأخرى الأ

بالنجدة.. تلك التي ت�س������هر على اأمن النا�س 

واأمانه������م. واأندفع كمن يطارده ثعبان باجتاه 

زرار  الهاتف املعلق على اجلدار.. واأ�سغط االأ

لثالث������ة اأرقام.. وي������رن الهاتف على الطرف 

خر ثالث رنات وترفع ال�س������ماعة وقبل اأن  االآ

أ�سمع ال�سوت اأقول بلهفة: ا

- النجدة؟

نغام..  ولكني ال ا�س������مع �سوى �س������دى االأ

نقاذ..  أه������رب منها نحو االإ أنغام ال�رص التي ا ا

أن�س������ت اإىل تل������ك  فاأجف������ل.. واأ�س������مت.. وا

النغم������ات.. اإنها ه������ي ذاته������ا.. غريب جداً 

أ�ستجمع  أي�س������اً عرب الهاتف.. ا اأن ت�س������لني ا

�سجاعتي من جديد واأقول:

أين م�سوؤول النجدة؟ - ا

ويتناهى اإيل �سوته:

أوؤديها  أنا امل�س������وؤول.. هل م������ن خدمة ا - ا

لك؟

أ�س������مع مو�س������يقى تكاد تطغى  - ولكنني ا

أين تاأتي هذه املو�سيقى  على �س������وتك.. من ا

اللعينة؟

فيجيبني بارتباك:

- لعلها تاأتي من حولك؟

م������ر كذل������ك.. اأظن اأن  - ال.. لي�������س االأ

اخلطوط قد ت�سابكت.

يقول بح�سم:

- حلظ������ة م������ن ف�س������لك.. انتظري على 

الهاتف.

أ�سمع هم�سه.. وت�سمت  ويغيب �سوته.. وا

املو�سيقى.  

أكاد ال اأ�سدق ما اأعي.. ويعود  واأذهل.. وا

�س������وته ليدوي يف �س������معي وهو يقول بلهجة 

اآمرة:

- العن������وان.. اأعطين������ي العن������وان الذي 

تتحدثني منه.. هيه اأال ت�سمعني؟

واأرد ب�سوت راجف:

- ال.. مل يع������د مهماً.. فقد زال ال�س������بب 

الذي جعلني اأت�سل.

واأغلق �س������ماعة الهات������ف ب�رصعة وكاأنني 

مر  اأخ�س������ى اأن ينبث������ق يل عربه������ا.. اإذاً فاالأ

أيعقل  خطري.. بل جد خطري.. ي������ا للهول.. ا

هذا الذي اكت�سفته للتو؟.. جل�ست كاملذهولة 

مر  أقلّ������ب االأ ومفا�س������لي ترتاخ������ى يف خدر ا

�سوات  على وجوه عدة: ق�س������م النجدة.. واالأ

أنني  أم ا مر كذلك فعاًل ا ت�سدر منه؟.. هل االأ

أنغام  أن������ا متاأكدة من اأن ا أي�س������اً؟.. ال ا أتوهم ا ا

ال�رص كانت ت�س������در من هناك.. لقد �سمعتها 

جيداً.. وم������ا كان غيابه عني للحظات حتى 

لي�سمتها فيبدد �سكوكي مهما ت�ساءلت.

وينادين������ي اأحده������م ب������اأن ال�س������يدة على 

أك������ون حيث هي   اأن ا
ّ
و�س������ك اأن تغ������ادر وعلي

أ�سعر  يف احلال.. يا اإلهي.. ماذا �س������اأفعل؟.. ا

أنني مل اأعد قادرة  أو ا باأن ذهني قد ت�س������و�س ا
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على التفكري ال�س������حيح.. واأهرع ب�رصعة اإىل 

القاعة الفخمة.. واأتوجه نحوها.. وكاأنني ال 

اأرى غريها �سيدة الق�رص.. والكل من حولها 

أتراها اأ�س������بحت �س������يدة  ينظر باجتاهها.. ا

أي�س������اً.. ما ال������ذي افتقدته يف مهلة  القلوب ا

غيابي الق�س������ري عنها؟.. فاأرجوها اأن تبقى 

أبوح لها بهموم  أري������د اأن ا أنني ا قلي������اًل بحجة ا

للنا�س واأزمات ال ت�سل اىل م�سامعها.

تقول يل مبت�سمة:

أنا اأن�ست لك. - ها ا

أنا اأح�س بنار حترقني: واأقول وا

- النا�������س متعب������ون.. وخائف������ون.. اإنهم 

ي�رصقونهم.. يقتلونهم.. ويقطعون اأج�سادهم.. 

ي�سلبونهم حتى اأوالدهم.

وتتبدل مالحمها وكاأنه������ا تدرك حقيقة 

وىل: قا�سية للمرة االأ

- َمْن هم؟  

أذنها: واأهم�س يف ا

- حاملو املو�سيقى.. القادمون باالأحلان 

الغريبة.. اأال ت�سمعني اأ�سواتهم القادمة اإلينا 

من البعيد؟..  

تنظر اإيل بارتياب وتنتف�س:

- وَمْن هم اأولئك؟

- البد اأنك �س������معت عنهم وما �سدقت.. 

م������ر.. بني َمْن  أن������ا فقد اختلط علي االأ أما ا ا

ينقذن������ا وَمْن يهددنا.. بل َم������ْن يعطينا وَمْن 

ي�سلبنا.

أ�سمع عن اأحد... أنا مل ا - ا

أ�س������احت بوجهها عني كمن  وما لبثت اأن ا

ال يريد اأن ي�س������مع املزيد.. وهم�س������ت بتهكم 

وهي تنه�س من مكانها:

- وما عالقة املو�سيقى بكل هذا؟

أي�س������اً اأن ت�سمع اجلواب  وكاأنها ال تريد ا

تندف������ع باجتاه ب������اب القاعة لتغ������ادر ويقف 

اجلميع اإج������الالً لها ويف وداعه������ا.. وتغيب 

أتلفت حويل بعد اأن  عني ب�رصعة ال������ربق.. وا

ان�سحب ح�سورها امل�سع فاأرى املكان فقرياً.. 

والنا�س ق������د همدوا.. اأنظر يف العيون فاأرى 

التوج�س من ال�رص القادم قد ارت�س������م فيها.. 

أنا  �سوات ول�ست ا اإذاً فاجلميع ي�سمع تلك االأ

فقط من تغمرين موجاتها وت�رصي يف ج�سدي 

رع�سة اخلوف من املجهول.

ي������دي اإىل  ي�س������ود ال�س������مت.. ومتتد االأ

الطعام.. مفارق������ة غريبة.. يتناولون الطعام 

وهم خائفون.. يحاول������ون اأن يتجاهلوا ذلك 

نهم �س������يقعون يف الفخ ال  الق������ادم اإليهم.. الأ

فعل  أل�س������ت واح������دة منهم.. فالأ أنا ا حمالة. وا

مثلما يفعل������ون.. ولكنني مل اأخرت طبقاً قريباً 

أثار  مني بل ان�سحبت نحو طبق عظيم كبري ا

آنية  �س������هيتي لتمتد ي������دي اإليه.. يا له������ا من ا

ف�س������ية بديعة تلك التي متتلئ بهذا الطعام 

وهو يبدو �س������هياً.. ولكن ملاذا ي�رصفون فيما 

طعام  يقدمون؟ فهذا الطب������ق وحده يكفي الإ

اجلمي������ع.. واأغم�س امللعق������ة الكبرية يف قاع 
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الطبق فت�س������طدم بج�س������م ما.. ي������ا ملكرهم 

نية لي�������س كما تب������دو اإذاً.. ادفع  فحج������م االآ

طباق  واين واالأ ك�سف خدعة االأ امللعقة بقوة الأ

فاأجد ج�سماً طرياً كاأنه قطعة حلم عمالقة 

�سفل.. اأبحث عن تلك القطعة..  تر�سو يف االأ

ر�س ويربز حلم  وفجاأة ين�سكب الطبق على االأ

طفل ب�رصي مل يتم حت�سريه ب�سكل كامل.

اأ�رصخ.. وي�رصخ غريي.. ويذهل اجلميع 

طباق والكوؤو�س  م������ن هول املفاجاأة.. وتقع االأ

ج�س������اد الب�رصية  يدي.. اإنهم ياأكلون االأ من االأ

اإذاً، ويقدمونه������ا يف والئمه������م ودعواتهم.. مل 

يبق لنا �سوى اأج�س������ادنا وها هم ياأكلونها بل 

ويدعون بع�سنا مل�ساركتهم.

يفر اجلميع.. وتف������رغ القاعة اإال مني.. 

اأ�س������وات  وتهب������ط وح�س������ة امل������وت.. وتعلو 

املو�س������يقى القادمة.. ويتال�سى �سوت جموع 

أين اختفت اأ�سواتهم..  النا�س الهاربة.. ترى ا

ن  هل ابتلعته������ا املو�س������يقى؟.. ال ميكن.. االآ

فقط اأدرك �رص املو�سيقى التي ترافقهم اإنها 

اإذاً لكي تطغى على �رصاخ النا�س وفجائعهم 

وحتى ال ي�سمع من مل يحن دوره بعد �رصخات 

مل. اال�ستغاثة و�سيحات االأ

نغام الغا�س������بة تقرع  اأدور يف مكاين واالأ

مل ميزقني مل�س������ائر جمهولة  اأذين بعنف.. واالأ

ألبث اأن اأهرب  نا�������س كنت اأعرفهم.. وم������ا ا الأ

من الباب اجلانبي واأرك�������س باجتاه املدينة 

نغام تتبعني.. ت������رى ما الذي  القدمي������ة واالأ

دفعني يف هذا االجت������اه؟.. لعله البحث عن 

اخلال�������س.. واأدخل اإىل بي������ت عتيق عتيق.. 

وكل البيوت م������ن حويل كذلك.. لكنه خاٍل.. 

ب������ل اإنه مهجور.. رمبا غادره اأ�س������حابه منذ 

بواب  وق������ت طويل.. واأنظر اإىل نواف������ذه واالأ

فاأجد قفاًل متيناً ل������كل نافذة وباب.. اأ�رصع 

أتنف�������س اخلال�س..  أن������ا ا قفال وا حك������م االأ الأ

أ�سفق عليها م�سكينة  واأتذكر �س������يدة الق�رص وا

نغام وقبل اأن  فقد غادرت قبل اأن ت�س������مع االأ

�رصار. تك�سف االأ

قفال  بواب والنوافذ املو�سدة باالأ أتاأمل االأ ا

أولئك  أت�ساءل: هل هي �ستحميني فعاًل من ا وا

الذي ي�س������تلبون النا�������س يف غفلة منهم ومن 

الزمان.. هل �س������تكون ح�سناً يل من اأخطار 

اأ�س������بحت حتيط بن������ا من كل اجت������اه.. هل 

نغام التي ت�س������دح  �س������تتك�رص على اأعتابها االأ

لتخبئ يف جوفها �رصاخ املظلومني واملقهورين 

أريكة  وامل�س������تلبني.. اأمتنى ذلك واأغو�س يف ا

أنا فيه  أنا اأحدث نف�س������ي هل م������ا ا مهرتئة وا

أتاأمل  ردد بينما ا حلم اأم حقيق������ة؟.. واأعود الأ

اجلدران الرمادية التي ت�س������مني: ال.. لي�س 

هذا حلماً وال كابو�س������ا ولكنها حلظة حقيقة 

ا�س������تيقظت منها الكت�س������ف حلظات اأخرى 

أنا بفزعة وال هارب������ة مادمت قادرة اأن  وما ا

جواء املفزعة التي  اأحتفظ بذاتي يف هذه االأ

حتيط بي.
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أنني طويُت من �سني عمري �ستني عاماً كما  - يا �س������ت بهية لعلِّك تعلمني �

يُطوى �لرد�ء، ومل �أدخْر لهذه �ل�سن ما يدخره �لنا�س، فبعد خدمتي �لطويلة يف 

أ�س������تبق لنف�سي �سوى �سيل من �لذكريات  �لتعليم �لتي تزيد عن ثالثني عاماً مل �

�لتي متوُر يف خميلتي ليل نهار، �إّنها جمرُد �أحد�ٍث وتو�ريَخ ورموٍز متالأ دماغي 

أّن �حلياة ال تتحرك �إال بعجلة �أحد�ٍث خّطها عظماءُ �لب�رشية، وتو�ريخ  لرتيني �

أُدّر�س تالميذ  أنا � ر�س������مها �أبطال �الأمم، لقد �رشفت ثالثني عاماً من عمري و�

❁❁

ò
اأديب وقا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان اأنور الرحبي.

❁
�أحمد علي حممد
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أ�س������عى  حد�ث، و� �ملد�ر�������س �لثانوي������ة تلك �لأ

د�ئماً �إىل ��ستخال�س �ملو�عظ و�حلكم، فهذ� 

ّن �لتاريخ ل يُبعث  �س������يءٌ مهٌم كما تعلمني، لأ

حياً يف حا�رض �ل�سعوب �إل بطريق  ��ستخال�س 

�ملو�ع������ظ و�حِلَكم، وكما تري������ن يف نهاية كّل 

�س������هر ميالدي ت�س������يل بي �خُلط������ا �إىل هذ� 

ت�س������لَم منك بو�سفك �لقّيمة على  �مل�رضف لأ

رو�ت������ب �ملتقاعدين ُدريهم������ات لقاء خدمتي 

�لطويلة يف �لتعليم، ولكّن �مل�س������كلة لي�س������ت 

هنا، بل فيما �أعّده خال�سة حلياتي، و�سفوًة 

نَّ الدرو�س 
أ لتجاربي، فقد �س������عرت موؤخ������راً ا

ألقيتُها على طلبت������ي مل تعْد بكبري نفٍع  الت������ي ا

أّن واحداً من طالبي وهو  عليهم، ت�س������وري ا

يعم������ل اأجرياً يف فرن قريب من بيتي �س������خر 

أب������رزُت له وجهي يف  مني البارح������ة عندما ا

أّنه �سيكرمني مناوالً  حام، وكنت على ثقة ا الزِّ

أبتاُعها من ذاك  رغفة الثالثة التي ا اإي������اي االأ

الفرن كّل �س������حًى، لكّنه باغتن������ي هذه املّرة 

أّنني  بقول������ه: بالدور يا »ختيار«. �س������دقيني ا

اأح�س�ست باأّن دمي كلّه اندفع اإىل دماغي ثم 
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َجُمَد، فبدوت مرتنحاً بني اجلموع من هول 

ما �سمعت، ثُمَّ مللمُت ب�سَع كلماٍت اإليه:

أنا من دّر�س������ك  - لعلك ن�س������يتني يا ولد، ا

التاريخ.

قهقه اخلبيث معقباً:

- اأي تاري������خ هذا ، وه������ل التاريخ يطعم 

خبزاً.

- ت�سوري يا �ست بهية هل يُعقل اأن يتنكر 

�ساتذتهم بهذه ال�سورة القبيحة؟ الطالب الأ

أنا �سخ�سياً  أ�س������تاذ �رصيف ا - ال عليك يا ا

اأحرتم املدر�س������ني، واإن كن������ُت ال اأحبُّ درو�س 

التاري������خ، وعلى اعتباري موظف������ًة كبريًة يف 

هذا امل�رصف، فاإيّن مل اأجد ما يُلزمني بتذكر 

 طوال �س������ني 
َّ
ألقيْت علي درو�س التاريخ التي ا

درا�ستي يف املدار�س، فاأنا بالكاد اأذكر نابليون 

بونابرت.

- عظي������م ه������ذا يكف������ي اأن تذكري ذلك 

القائد الفذ الذي �سطر البطوالت وغرّي وجه 

التاريخ.

- نعم ولكن ال������ذي يحملني على تذكره 

عادة مثل ذلك الكالم املبالغ فيه.

- كيف مل اأفهم؟

أ�س������تاذ قراأت يف كتاب لي�س معدوداً  - يا ا

أّن نابليون هذا مل يكن  يف الكت������ب املرموق������ة ا

كما و�سفت.

- كي������ف؟ كتب التاريخ تق������ول: اإّنه قائد 

عظيم مل يُهزم يف املعارك التي خا�سها، واإذا 

مر  كنِت تعنني تراجعه عن فتح عكا، فهذا االأ

نه كما  آنذاك، الأ كان منوطاً بظ������روف بالده ا

حداث عاد اإىل فرن�سا ليق�سي على  تقول االأ

الفنت التي ن�سبت بعد اأن غادرها.

أّي فنٍت واأي حروٍب، م�سكلتك  أ�ستاذ ا - يا ا

أّنك �س������ديد الّثقة مبراجعك التي ت�ست�س������ُف  ا

منها املواع������ظ واحِلكم، فعل������ى قلة خربتي 

أّن نابلي������ون هذا كان  يف التاري������خ وج������دت ا

اأ�سحوكًة.

أن������ت متزح������ني وال م������راء يف ذل������ك،  - ا

واأن�سح لِك اأال حتدثي غريي بهذا احلديث، 

أنا اإن  في�سخر بك ومبعلوماتك التاريخية، وا

كنُت �سليعاً يف التاريخ، فاإّنني ال اأحمل على 

أ�س������معه عن ال�سخ�سيات  حممل اجِلدِّ كّل ما ا

حداث التاريخي������ة اخلطرية؛  املرموق������ة واالأ

ّن العوام يخلطون عادة يف هذه امل�س������ائل،  الأ

ومدّر�س التاريخ هو وحده القادر على ترتيب 

أنا من هذه  حداث، وتقومي ال�سخ�سيات، وا االأ

أن������ك متزحني، ومع ذلك اأحبُّ  الناحية اأرى ا

أتعّرَف حجتك على ما تقولني. اأن ا

أّن  أ�س������تاذ ح�سار عكا، واأرى ا - ذكرت يا ا

تف�سري هذه احلادثة مثاًل مل يكن كما اأ�رصَت؛ 
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أ�س������لفت  أته، وهو كما ا ّن الكت������اب الذي قرا الأ

لي�س من الكتب العريقة يف مو�س������وع التاريخ 

أ�س������وار  يقول: اإّن نابليون عندما تراجع عن ا

عكا وقفل عائ������داً اإىل القاهرة، مل يكن ذلك 

بدافع الف������نت التي قامت يف بل������ده، بل كان 

أته. ب�سبب امرا

- وما الدليل على ما تقولني؟

- الدلي������ل، كما يقول الكت������اب: اإّنه حني 

عزم على مغادرة  القاهرة اأقام ماأدبَة ع�ساٍء 

ل�س������ّباطه وع�س������اكره بغية وداعهم، ويذكر 

م�س������ية  أّن نابلي������ون قال يف تلك االأ الكت������اب ا

أّيها ال�سادة الليلة ملنا�سبة  ل�سيوفه: دعوتكم ا

بهيجة، وهي اأن امراأتي اأجنبت طفاًل.

أثناء ذلك هم�س اأحد اجلنود اخلبثاء  ويف ا

يف اأذن زميله قائاًل:

أته وهو مل يرها  - عجب������اً كيف ولدت امرا

منذ ثالث �سنوات.

¥µ
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حدث������ت وقائع هذه الدعوى عام 1964 يف منطقة اجلزيرة �ش������مال �رشق 

�شورية وكنت وقتها يانعاً اأحبو يف درب املهنة حديثاً ولظروف خا�شة ال جمال 

لذكرها وجدت نف�شي يف خ�شم هذه الق�شية.

وقائع هذه الق�ش������ية �ش������كلت �شفحة غريبة من �ش������جل اجلرمية لي�س يف 

�شورية فح�شب واإمنا يف املجتمع العربي قاطبة.

�ش������يدة قوية ال�شكيمة ذات نفوذ ع�شائري وا�ش������ع تتخلق ب�شمائل الكرامة 

نفة تدير اأمور ع�ش������رتها يف كل �ش������غرة وكب������رة وال اأحد يجروؤ  والع������زة واالأ

اأديب وحماٍم و�ساحب برنامج حكم العدالة ال�سهري )�سورية(.

العمل الفني: الفنان اأنور الرحبي.
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املحامي هائل منيب اليو�سفي
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على خمالفة �أمر لها، حتى �إن معظم موظفي 

حمافظ������ة �جلزيرة مبا فيه������م �أفر�د �جلهاز 

�لق�ضائي يح�ضبون لر�ض������اها وغ�ضبها �ألف 

ح�ضاب وح�ضاب.

باخت�ض������ار كلمتها هي �لقول �لف�ضل يف 

كل نز�ع �أو خالف لي�س بني �أفر�د ع�ض������رتها 

فح�ضب بل بني �ضائر �أفر�د �لع�ضائر يف منطقة 

�جلزيرة �ملمتدة من �رشق نهر �خلابور وعلى 

�متد�د نهر دجلة و�ضوالً �إىل جبل �ضنجار.

حقيق������ة كانت �ض������يدة حكيم������ة وحاكمة 

بجد�رة و��ض������تحقاق  وب������ذ�ت �لوقت مل يكن 

يزيد على كرم يدها �إال كرم �أخالقها و�ضمو 

�ض������مائلها، كانت �أمرة بكل م������ا حتمل هذه 

�ل�ض������فة من رفعة وزهو، هذه هي �ل�ض������يخة 

)زعل( �أم حممد.

�أم حممد �ل�ضيخة زعل تربعت على عر�س 

�لع�ض������رة بعد وفاة زوجها )�أمر �لع�ض������رة( 

وعم������ر وحيده������ا حممد ال يزي������د عن ع�رش 

مر �لذي فر�س عليها �أن تت�ضدى  �ضنو�ت �الأ

عباء و�ملهام �لتي كان يتوالها �ملرحوم  لكل �الأ

أبو حممد. زوجها �

و�أخذت تدور �ل�ض������نون و�ل�ض������يخة زعل 

ي������ام  ت�ض������تعجلها لي�������س بال�ض������هور �إمن������ا باالأ

أبيه يف   و�ل�ضاعات ليتوىل عنها وحيدها مهام �

�ضوؤون �لع�ضرة وما حولها وتتنحى هي جانباً 

يف خيمتها امل�س������بعة »اخليمة ذات العواميد 

ال�سبعة« كاإحدى اأمريات امل�رصق.   

بل������غ حممد ال�س������ابعة ع�رصة م������ن عمره 

وبداأت اأمه تتلم�س منه �سالبة العود والزند 

املفتول وح�س������ن الرماية وركوب اخليل وكان 

ول  ّجل همها اأن تزوجه وترى منه حفيدها االأ

ليطماأن قلبها اإىل ا�س������تمرار �ساللة الع�سرية 

دارة ولكن من  وبالتايل �س������اللة الزعامة واالإ

ه������ي البن������ت اجلديرة اأن تكون زوجة �س������يخ 

الع�سرية القادم، البد واأن تكون يف موا�سفات 

معينة لي�س يف اجلمال واالأخالق فح�س������ب، 

واإمنا يف احل�س������ب والن�س������ب وه������ذه املعايري 

غاية يف احل�سا�سية والدقة حتى واإن تراخت 

م يف بع�س������ها فاأفراد الع�سرية ورجاالتها  االأ

أيها  لن ير�س������وا، واإن فر�ست ال�سيخة زعل را

يف االختيار واالنتقاء، قد يكون هذا الغر�س 

�سبباً يف تف�سخ الع�سرية من حولها وانف�سا�س 

البع�س عن زعامتها وابنها حممد مازال فتى 

م������ر يحتاج اإىل قرار حكيم،  يافعاً طرياً فاالأ

فاملو�س������وع لي�س جمرد زواج ب������ل هو �رصاع 

حول زعامة الع�سرية وم�ستقبل الع�سرية.

بداأت ال�س������يخة زعل تبح������ث يف رحاب 

الع�س������ائر املحيطة عن عرو�س البنها حممد، 

وكلما وقع اختيارها على واحدة كانت جتد 

الرف�������س القاطع من ابنها حمم������د حتى اإن 
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بحثها عن عرو�س ير�س������ى عنها ابنها و�سل 

اإىل اأطراف مدينة دير الزور ال بل اإىل مدينة 

الرقة ثم حلب، وعلى الرغم من اأن الكثريات 

م������ن بنات العائالت املحافظة يف املدن قبلن 

الزواج من هذا البدوي، اإال اأن هذا البدوي 

كان يرف�س وكاأنه يبحث عن �س������الة مفقودة 

ال يعرف كيف يلقاها.

ذات يوم و�سل اإىل علم ال�سيخة زعل اأن 

ابنها حممد يرحل على ح�سانه لياًل مع بع�س 

اأقرانه من الفتيان اإىل املراعي و�سهول ع�سرية 

)�س������مر( وهي تقع على �سفوح جبل )�سنجار( 

ليغيب زمناً ثم يعود من حيث اأتى، وملا  �ساألت 

أنكر وتذرع  ابنها عما يفعل يف تلك الرحاب ا

باأنه يقوم برحالت )�سيد الغزال( وما تبقى 

منه يف تلك ال�سهوب، كانت اأم حممد تتوج�س 

من تلك الرحالت، فالعداء امل�س������تحكم بني 

 واخت�س������ت كل من 
ٍ
الع�س������ريتني ق������دمي ودام

خرى درءاً  الع�س������ريتني مكاناً بعيداً ع������ن االأ

لكل متا�س قد ي�س������عل فتيل القتال وال�سيما 

اأن ع�س������رية )�س������مر( تطلب الثاأر من ع�سرية 

)طي( وكل ماتخ�س������اه اأن يكون ابنها واحداً 

من �سحايا الثاأر فيا وياله.

وملا تق�س������ت اخلرب من رجالها واأعوانها 

بدق������ة تاأكد لها اأمر يف غاي������ة اخلطورة.... 

ابنها حمم������د على عالقة غرامية مع )وردة( 

ووردة هي ابنة زعيم ع�س������رية )�سمر( املدللة 

أبوه������ا يهيئه������ا اإىل الزواج م������ن اأحد اأمراء  وا

العائلة املالكة يف ال�س������عودية، مبعنى اأ�س������ح 

أبوها زعيم ع�س������رية �س������مر يهيئ نف�سه اإىل  ا

�س������فقة العمر و�سينتقل من �سيخ ع�سرية اإىل 

مرتبة )اأمري الع�سرية(.

تبادر اإىل ذهن ال�س������يخة اأن الو�س������ع ال 

يحتاج اإىل اأكرث من جل�س������ة حميمية مع ابنها 

حممد تب������ني له خماطر االق������رتاب من وردة 

ومن ع�سريتها وتن�س������حه اأن ال يلقاها ثانيًة 

أو اأحد اأوالد عمها يكمن  أبوه������ا ا فقد يكون ا

له يف املر�س������اد وتذكره مبا جرى يف املا�سي 

القري������ب والبعيد بني الع�س������ريتني، ولكن ما 

مل�سته ال�س������يخة  زعل من ابنها حممد مل يكن 

بهذه الب�س������اطة ويختلف كثرياً عن ال�س������ورة 

التي ر�سمتها لنف�سها وتبادرت اإىل ذهنها.... 

حممد يريد الزواج من وردة ويف حوار مع اأمه 

أتزوج  انتف�س ووقف يف وجهه������ا و�رصخ لن ا

�سواها حتى لو و�سل الدم اإىل الركب.

كيف والع�س������ريتان على هذه احلالة من 

العداء والكراهية املتبادلة، ووجدت ال�سيخة 

زعل نف�سها اأمام م�سكلة ي�سعب حلها واإن مل 

تبادر اإىل حلها وبال�رصعة املمكنة �س������تتفاقم 

وتتط������ور اإىل نزاع م�س������لح بني الع�س������ريتني، 
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ب يرغ������ي ويزبد ويهدد ويجي�س الرجال  فاالأ

من حولها لالنق�سا�س على ع�سرية )طي(.

فكرت ال�سيخة زعل ملياً وقبل اأن يفوت 

الوق������ت الذي مير �رصيع������اً واتخذت قرارها 

اجلريء )من وحي جتربتها وذكائها(  بزيارة 

�سيخ ع�سرية �سمر ب�سحبة بع�س الوجهاء من 

ع�س������ريتها وتطلب البنت وردة  اأ�سوالً البنها 

حممد وليح������دث ما يحدث وليك������ن بعدها 

الطوف������ان وتكون قد �رصبت عدة ع�س������افري 

أولها ال�سلح بني الع�سريتني. بحجر واحد ا

وم������ع اأن ه������ذه الزيارة �س������تكلفها الكثري 

من كربيائها والت�س������امح عن الكثري من ديون 

الثاأر، ولكن كان الرد من زعيم ع�س������رية �سمر 

اأق�سى مما توقعه اجلميع، اإذ مل يكتف بالرف�س 

أ�سهد احل�سور  القاطع بل اأعلن وعلى املالأ وا

أه������در دم ابنته وردة اإن مل  على ما يقول اإنه ا

تعد اإىل ع�سريتها حتى يوم الغد.

عادت ال�س������يخة زعل م������ع مرافقيها اإىل 

م�س������ارب ع�س������ريتها حتمل يف نف�سها خيبة 

مل كما حتمل توج�س������اً خميفاً مما حتمله  االأ

يام القليلة القادمة ال�س������يما واأن ابنها  لها االأ

مت�س������ك بوردة، وقف ال�س������اب حمم������د اأمام 

والدته ال�س������يخة زعل ي�س������مع منه������ا ما اآلت 

اإليه زيارتها اإىل �س������يخ ع�سرية �سمر وكيف اأن 

زيارتها ف�س������لت واأن دم وردة اأ�سبح مهدوراً 

أو بقيت  �س������واء رحلت وعادت اإىل ع�سريتها ا
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يف رحاب  ع�س������رية طي �سيفة معززة مكرمة 

لدى ال�سيخة زعل.

حممد ال�س������اب ابن ال�س������ابعة ع�رصة من 

أو يزيد قلياًل كان ي�سمع بع�س احلكايا  عمره ا

املتناثرة مثله كبقية ال�س������باب اأن الزواج من 

الفتاة والدخول بها يحجب عن نف�سه جرمية 

االختطاف، فكر ملياً يف اأن يعقد على وردة 

ويدخل بها وت�س������بح زوجته �رصعاً وت�س������بح 

وردة واحدة من اأفراد ع�س������رية طي، مبعنى 

أنها اأ�سبحت يف حماية الع�سرية كلها. ا

رف�ست ال�س������يخة زعل بقوة ما يدور يف 

ذهن ابنها وطلبت منه اأن يح�رص اإليها فوراً 

وردة من املكان الذي خباأها فيه لت�س������حبها 

بنف�س������ها اإىل رح������اب ع�س������رية اأهلها وتطوي 

�سفحة املو�سوع اإن اأمكن.

ذه������ب حممد دون اأن ينب�س ببنت �س������فه، 

انتظرت ال�س������يخة زع������ل طوياًل عودة حممد 

م�س������حوباً ب������وردة وب������داأت تفرك ي������داً بيد 

ويحيط بها بع�س رجاالت الع�سرية، اقرتبت 

م������ن اأحدهم مع������روف عنه رجاح������ة العقل 

أنه اأ�رص  و�س������األته بهم�س غري م�س������موع ويبدو ا

اإليها اأمراً مل ي�رص خاطرها، انتف�ست ال�سيخة 

أ�سارت ييدها اإىل بع�س الرجال  زعل واقفة وا

اأن يتبعوه������ا واأ�رصعت اخلط������ى اإىل اخلارج 

»احلو�������س« )ال������دار الكبرية ذات الف�س������حة 

ال�سماوية( وركبت �س������يارتها واأمرت �سائقها 

باالنط������الق ب�رصعة ووق������ف بع�س من تبقى 

من رجالها ي�سبعون ال�سيارة بنظرات مبهجة 

قلقة.

و�سلت ال�سيخة زعل اإىل حيث كانت وردة 

خمتبئة فيه وهو غرفة قدمية مهجورة حتوي 

حمرك �سخ املياه قبل اأن يجف البئر ووقف 

اإىل جانبها ابنها حممد الذي اعرتته الده�سة 

البالغ������ة ملجيء اأمه واقرتب������ت زعل من وردة 

واأم�سكتها من يدها بعنف وا�سح ودعتها اأن 

ت�سحبها اإىل خارج املكان، اإال اأن ابنها حاول 

أم������ه التي اأطبقت  اأن يف������ك يد وردة من يد ا

أترِك يدها يا  عليها بقوة و�رصخ باأعلى �سوته ا

ن �ساأتزوجها وليكن  اأمي... �ساأدخل عليها االآ

بعده الطوفان، وا�ستطاع انتزاع يد وردة من 

قب�س������ة اأمه وهرول االثنان اإىل اخلارج، وهو 

ي�رصع اخلطى وي�سدها من يدها وهي تتبعه 

متعرثة وراءه وفتح باب ال�س������يارة ودفع بوردة 

اإىل الداخل وا�ستدار واجته اإىل باب ال�سائق 

لريكب ولي�س������غل ال�سيارة وينطلق بها، اأدركت 

زعل ماذا �س������يحل بوردة...هذا اعتداء على 

أنوثتها، هذا اأمر ال تقبل  �رصفه������ا وكرامتها وا

به وال تر�س������اه ولو جاء م������ن ولدها الوحيد 

آماله������ا واآمال الع�س������رية كلها، مهجة  معقد ا

كبدها.
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بيها و�سيوخ ع�سريتها وقد  ماذا �ستقول الأ

اأق�سمت اأمامهم ب�رصفها وتعهدت باإعادة وردة 

اإىل اأهلها، فكان اأن تتجرع  كاأ�س ال�سم اأهون 

عليها من اأن يخطف ابنها وردة ويلحق العار 

بتقاليد و�رصف الع�سريتني يف اآن واحد.

ال... كال لن ت������دع ابنها حممد اأن يطيح 

باء التي  بكل قيم الف�س������يلة وال�س������هامة واالإ

أب������ي حممد وربت  عا�س������تها يف كنف زوجها ا

ابنها حممد ليتخلق بها.

ويف حال������ة م������ن الذه������ول ودون اأن تعي 

ما تفعل ا�س������تدارت اإىل اأحد الرجال الذين 

يلتفون حولها وانتزعت من على كتفه بندقية 

يل و�سددت باإحكام  �سيد حديثة من النوع االآ

واأطلق������ت �رصخ������ة قوية من اأعم������اق جوفها 

تنذر حمم������د اأن يعود وخ������رج الطلق الناري 

ميالأ ال�س������ماء دوياً لريجع بعده �سداه ي�سم 

ذان و�س������ط ذهول اجلميع.. لقد خَر ابنها  االآ

�رصيعاً دون اأن ي�س������دق اأح������د ما يرى  لقد 

بد. �سكت حممد اإىل االأ

أو�ساط  انت�رص اخلرب وانت�رصت احلكاية يف ا

اجلزيرة والكثري من النا�س ردد ما كان ي�سمع 

دون اأن ي�سدق  اأي فجيعة اأملت بهذه الع�سرية 

واأي كارثة نزلت بال�سيخة زعل.

أ النا�������س يتوافدون تباعاً اإىل �س������جن  بدا

احل�سكة لزيارة ال�سيخة زعل ومل يكن اأكرثهم 

يعرف اإن كان������ت زيارته لالطمئنان عليها اأو 

لتعزيتها مبقتل وحيدها الفتى حممد.

كانت اإدارة ال�س������جن توفر لل�سيخة زعل 

كل و�س������ائل الراح������ة املمكنة �س������من نطاق 

اأنظمة ال�سجون وكانت مت�سي معظم يومها 

يف مكتب مدير ال�سجن وهي حتاول اأن تبدو 

أنها متما�سكة ولكن فجيعتها كانت  خرين ا لالآ

آثارها. اأكرب من اأن ت�ستطيع اإخفاء ا

زعل مل تعد تاأكل لقد اأم�سكت عن الطعام 

لي�س �سياماً واحت�س������اباً واإمنا عزوفاً وزعل 

مل تع������د تتكلم اإال النذر الي�س������ري واإذا تكلمت 

فلل�رصورة الق�سوى.

أ يذوي ذلك اجل�س������د  أي������ام قالئل بدا يف ا

القوي �سيئاً ف�سيئاً حتى باتت زعل �سبحاً ال 

يعرفه اإال القلة من النا�س

جاء موعد املحاكمة وجيء بزعل مكبلة 

أم������ام قو�س املحكم������ة والتهمة هي  اليدي������ن ا

ارت������كاب جناية القتل العم������د والعقوبة فيها 

عدام. االإ

كانت مطالعة ممثل النيابة العامة تتلخ�س 

بالتايل:

أمث������ل املجتمع واأدافع عن  أنا ا يعز علي وا

حقوق������ه بحكم موقعي الق�س������ائي اأن اأطلب 

جترمي املتهمة زعل بجناية قتل ابنها حممد 

�رصار والت�سميم، لقد ثبت يف  عن �س������بق االإ
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الوقائ������ع اأن املغدور رف�������س االمتثال لرغبة 

والدت������ه ويعيد الفتاة اإىل اأهله������ا وملا اأعيتها 

احليلة وخذلها ابنها املغدور الذي اأ�رص على 

اال�ستمرار بخطف الفتاة وردة حينها فكرت 

املتهم������ة اأن تخرج من هذا املاأزق بقتله مهما 

مر وما حكاية بندقية ال�س������يد التي  كلف االأ

كان  يتنكبه������ا اأحد رجالها املحيطني بها اإال 

من ن�سج اخليال فالبندقية هي ملك املتهمة 

زعل.

وخل�������س ممثل النياب������ة اإىل اأن يطلب يف 

النهاية جترمي املتهمة زعل واإنزال اأق�س������ى 

عدام. العقوبة املقررة قانوناً اأال وهي االإ

يف جل�س������ة الدفاع وق������ف وكيلها وتقدم 

بخطى وئيدة ثابتة هادئة من حافة املن�س������ة 

وب�سوت خفيف ال يخلو من ال�سجن احلزين 

وقال:

�سيدي الرئي�س ال�سادة امل�ست�سارين 

لن اأطيل عل������ى ح�رصاتكم و�س������اأخت�رص 

أنتم ال حتاكمون  دفاعي بجملة واحدة واأقول: ا

أنتم حتاكمون  مواطنة ا�سمها ال�سيخة زعل، ا

)الف�سيلة( بعد اأن وقعت يف قب�سة االتهام.

�س������يدي الرئي�س من احلاالت النادرة اأن 

يقف اأمامكم متهم تعرفونه حق املعرفة كما 

تعرفون ال�سيخة زعل، فاأنتم الذين ت�سهدون 

لها بال�سهامة والعفة والكرامة، ال�سيخة زعل 

مل تقتل ابنها )حممد( ق�س������داً وال عمداً وما 

راحت اإليه النياب������ة العامة وتخيلته اإمنا هو 

الظلم بعينه هذه ال�سيدة التي ترونها اأمامكم 

باء  جت�س������د مبا فعلته كل معاين ال�رصف واالإ

والعر�س امل�سان.

ما فعلته هو الدفاع امل�رصوع عن كل قيم 

ال�رصف والعر�س والكرامة العربية لقد اأبت 

هذه ال�س������يدة اأن يجرح ابنه������ا املغدور هذه 

آثرت اأن مي������وت ابنها وتبقى معاين  القي������م وا

ال�رصف باقية ما بقي الدهر.

ن  أنتم يا �س������يدي الرئي�������س حتاكمون االآ ا

أبه������ى مظاهره������ا وه������ي يف  الف�س������يلة يف ا

قف�س االتهام وهل ير�س������ى اأح������د منكم اأن 

يدين الف�س������يلة وهي تدافع عن نف�س������ها... 

بربكم متى كان التم�سك بال�رصف واالأخالق 

والكرامة جرمية يعاقب عليها القانون.

يف جل�س������ة النطق باحلك������م اأعلن رئي�س 

املحكمة  

با�سم ال�سعب قررت املحكمة ما يلي:

1- جترمي املتهمة زعل بجناية قتل ابنها 

حممد ق�س������داً وهي يف حالة الدفاع امل�رصوع 

عن عر�س الفتاة وردة. 

2- من������ح املتهمة زعل الع������ذر املحل من 

العقاب تطبيقاً لن�س املادة )240( من قانون 
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العقوبات والتي تقول:اإن العذر املحل يعفي 

املجرم من كل عقاب.

3- اإط������الق �رصاحه������ا ف������وراً اإن مل تك������ن 

موقوفة عن جرم اآخر.

4- قراراً وجاهياً قاباًل للطعن عن طريق 

النق�س �سدر واأفهم علناً.

 وبتاريخ الحق اأ�س������درت حمكمة النق�س 

قرارها القا�س������ي بت�س������ديق احلكم ال�سادر 

عن حمكمة جنايات احل�سكة.

ما فعلت������ه املتهمة زعل و�س������حت بابنها 

املغدور حممد يف �سبيل �سيانة عر�س و�رصف 

الفتاة وردة.

اإمن������ا ميثل الوجه امل�س������يء من اأخالقنا 

العربية وت�سحية تبقى دونها كل الت�سحيات، 

فا�ستحقت زعل اإكبار املحكمة واحرتامها.

¥µ
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ـ 1 ـ

البد اأن تكون لرغبة اأحد زمالء ال�س������اب, يف ق�س������م اللغة العربية بجامعة 

أ�سباٌب دعته القرتاح نقل زميله اإىل جامعة حلب, بعد اأن ينهي عمله  دم�س������ق, ا

يف اجلزائر)1973(! وقد حمل اإليه �س������ديقه عا�س������م البيطار, وكان التحق 

أ�س������تاذاً للنحو, حقائق هذا امل�س������عى الذي خاب! وبلغ م�سعاه متام  بالق�س������م ا

معانيه, يف اقرتابه من زميله, وهما يهبطان درج الق�سم, بعد اأن �سبك �ساعده 

ب�ساعده, وقال له:

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي �سوري. ❁❁

ò

بي ال�سبيَلينْ

�شرت د. عبد الكرمي الأ

❁
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- كنا يوماً �صديقني, واأراك اليوم تزوي 

وجهك عني, فما اخلرب؟

اأجاب ال�ص������اب عل������ى الفور: و�ص������ل اإيّل 

خرب م�ص������عاك الغري������ب اإىل نقلي من جامعة 

دم�صق! 

أبداً, كاأنه مل ي�صمع  مل يرّد »الزميل« ب�صيء ا

اجل������واب! وتابع هبوطه, فط������وى الدرجات 

الباقي������ة, بعد اأن فّك �ص������اعده عن �ص������اعد 

ال�ص������اب, وانعطف بعدها اإىل اأحد املمرات, 

وفارقه على هذه احلال!

ح�صا�س العميق  موقف خلّف يف نف�صه الإ

ن�ص������ان على  بق�ص������وة احلقيق������ة, يف قدرة الإ

اجلمع بني ال�ص������دق والكذب, وال�صري فيهما 

معاً, يف وقٍت واحد!

❁    ❁    ❁

أن������ه, بع������د اأن ا�ص������تقرت احلال  عل������ى ا

يف الق�ص������م, وق������ع على بيت �ص������غري يف حي 

املهاجرين )طلع������ة �ص������ورى(, ل يزيد ثمنه, 

ألفاً. وا�صرتى معه دارًة  يومذاك, على �صتني ا

�ص������غرية يف حلب, يف اإحدى مناطق ال�ص������كن 

أ  اجلديدة, مل يكتمل بناوؤها. فقد راأى اأن يبدا

فيهيئ للع������ودة اإىل املدينة التي ن�ص������اأ فيها. 

يام, ي�صتكمل لها حاجات  واأخذ, مع مرور الأ

البن������اء, ويجع������ل مرجعه اإليه������ا, بني احلني 

أياماً من الراحة فيها. خر, فيق�صي ا والآ

أ، م������ن ناحي������ة اأخرى، ي�س������عى بني  وب������دا

ال�سبيلني: �س������بيل العمل يف اجلامعة – وقد 

دف������ع، خالل������ه، ببع�������س كتبه املتاأخ������رة اإىل 

املطبع������ة – و�س������بيل الكتابة يف ال�س������حف، 

ول  ه اإليها رفيق �س������باه و�سبابه االأ وقد �س������دَّ

الدكتور غ�س������ان الرفاع������ي الذي كان ي�رصف 

عل������ى جريدة )ت�رصين(. فاأخ������ذ، يف مواعيد 

حمددة، من �سبعينيات القرن املا�سي، يكتب 

لها بع�س خواطره املن�سورة يف زاوية )اآفاق(، 

أي�ساً، اإىل  قبل اأن ينتقل، يف مواعيد حمددة ا

كتابة )حديث ال�سباح(، يف جريدة )البعث(. 

خرية حيَّة، يواليها  وقد بقيت هذه الزاوية االأ

بالكتابة �س������نني كثرية، بعد اأن عاد اإىل حلب، 

اإىل جانب م������ا كان يكتبه يف جماالت اأخرى، 

من املقاالت والدرا�س������ات والن�سو�س، داخل 

القطر وخارجه.

وقد �س������لك، يف كتابة املقالة واخلاطرة، 

م�س������لكاً توّخى اأن يجمع بني الفائدة واملتعة، 

واأن يجع������ل هذا امل�س������لك �س������بيله يف كل ما 

عالم،  أو يلقيه يف اأجهزة االإ يكتبه لل�سحافة، ا

أو يلقيه، على  �س������عوداً اإىل ما كل ما يكتب������ه ا

ط������الق: يتناول املو�س������وع املط������روح، من  االإ

جوانبه املو�سوعية، على نحٍو ال يبعد به عن 

اجلانب الذاتي، بحيث ين�سم معه القريب اإىل 

البعيد، ويلتقي اجِلد بالهزل، وت�س������اغ اللغة 
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فيه �سياغة �س������هلًة قريبة من منافذ احل�ّس، 

تبل������غ من املرون������ة حداً ي�س������ع بع�س عنا�رص 

خرى، مثل  دبية االأ جنا�س االأ ال�س������نعة يف االأ

أو العناية  االقرتاب من بع�س �س������ور ال�رصد، ا

بت�سوير ال�سخ�س������يات، مع احلر�س الدائم 

على نفوذ احل�سا�سية ال�سعرية يف التعبري.

ثم اإنه كان ي�سعى، مع هذا، اإىل االحتفاظ 

بجدية النظرة يف معاجلة املو�سوع املطروح، 

واالحتفاظ بق������ْدر واٍف م������ن الرتكيز، ومن 

حرارة الروح، يف اجلمع بني املفارقات فيه. 

ويف كتبه التي اأ�سدرها، من بعد، مناذج 

وافي������ة من ه������ذه اخلواطر واملق������االت التي 

كتبها يف ه������ذه املرحلة الت������ي تنتهي بنهاية 

الَعقد ال�س������ابع من القرن املا�سي، متثِّل، لها 

وملو�سوعاتها املختارة، اخلاطرةُ التي نُ�رصت 

يف جريدة )ت�رصين( بعنوان »ذاتيون اإىل روؤو�س 

�سابع«، وجاء يف اآخرها: االأ

أ، يف حياتنا، خالف  »ماذا اأقول؟ ما يبدا

يف ال������راأي اأو يف الفك������ر اأو يف املذهب الذي 

نذهب������ه يف احلياة اأو يف العمل،، حتى ينتقل 

كله اإىل �س������احة ال������ذات، كاأن العقل والثقافة 

أ�س������لحتها، ن�رصعه م������ن موقع  �س������الح م������ن ا

الرغب������ة يف اإحراز الن�������رص ال موقع الرغبة 

يف اإحراز احلقيق������ة.... فكيف يزدهر فكٌر 

وتنمو ثقافة وتَغنى حياة و�ْسط هذا املعرتك 

�سن؟ وكيف نتجه اإىل بناء حياتنا الفكرية،  االآ

ونَ�ْس������ب تقاليدها، وتر�سيخ منهجها، ونحن 

ال نُح�سن اإال التهار�س كالقطط؟ وكيف يقوم 

نقد بر�سالته يف التف�سري والتقومي، وتو�سيح 

القيم ال�ساحلة، وزرعها يف النفو�س، ونحن 

ال نطيق اأن نرى اجلمال اإال يف حديقة بيتنا، 

وال نبايل اأن ت�س������مل عاملَن������ا ظلمٌة ال يبددها 

م�سباحنا؟

�سابع«!  أ�سفا! ذاتيون اإىل روؤو�س االأ وا ا

على هذا النحو، كانت املقاالت واخلواطر 

تتن������اول بع�س الق�س������ايا االجتماعية احليَّة 

التي يراها يف هذه املرحلة ت�ستاأهل اأن نلتفت 

اإليها، مث������ل دخول البيوت املغلقة عن طريق 

اأجهزة الهاتف، ورمي املح�سنات بالبذاءات، 

و�سيوع النفاق واملداهنة والتلّون، مع التذكري 

أ�سمى �سمات ال�سحراء التي  باأن الو�سوح هو ا

حكام،  خرجنا منها، وطغي������ان الذاتية يف االأ

عمال، وارتفاع  �سخا�س واالأ على املواقف واالأ

املهور ارتفاعاً فاح�س������اً ييئ�س ال�س������باب من 

قدام على الزواج. االإ

أو تتناول بع�س الق�س������ايا الفكرية، مثل  ا

غياب املنهج، وفو�س������ى النزع������ات الفكرية 

يف تن������اول املو�س������وعات العام������ة، كاأن جند 

الفك������ر العلمي يجاور الفكر الغيبي يف در�س 

الظاهرة الواحدة وتف�سريها، وهجر املكتبات 



بي ال�سبيَلينْ

293 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

قبال على �س������ماع  ودور الكتب، و�س������عف االإ

أ�س������تاذ اجلامعة  املحا�رصات اجلاّدة، وغياب ا

عن وجه احلي������اة العامة غياب������اً يكاد يكون 

مطلقاً، وغياب القاعدة الثقافية عن القرار 

داب  حيان، والتنكر الآ ال�سيا�سي يف كثري من االأ

التخالف والتخا�سم، وحركة ن�رص الرتاث من 

الوجه املرفو�س.

هذا ف�س������اًل عل������ى تناول املو�س������وعات 

دبي������ة واللغوية والنقدي������ة، وعْر�س بع�س  االأ

�س������ور احلياة، يف املنزل واملكتب وال�س������ارع، 

والتعلي������ق عل������ى بع�س املواق������ف والظواهر 

م������الء واأمثلة  والدع������وات، وبع�س �س������ور االإ

النح������و، وكتابة بع�س اخلواطر ال�س������احكة، 

اأو �رصد بع�س ال�س������ور الق�س�سية من خالل 

الدر�������س يف اجلامعة اأو احلي������اة اليومية يف 

البيت، يف احلا�رص الذي نحن فيه واملا�سي 

الذي خلّفناه.

� 2 �
خر،  أي�س������اً، من اجلان������ب االآ وتهي������اأ له ا

 فيها بع�س 
َ
اأن ي������زور جامعة الالذقية ويلقي

حما�رصات������ه يف النق������د، ويرح������ل، مع بع�س 

�سبوع،  زمالئه، اإىل بريوت، مرًة واحدة يف االأ

�رصاف على الر�س������ائل التي  للم�س������اركة يف االإ

يهيئها بع�������س طلبة اجلامع������ة اللبنانية، يف 

هلية يف لبنان،  وىل من احل������رب االأ يام االأ االأ

أ�ساتذتهم، على الرغم  جّراء النق�س يف عدد ا

أ�س������اتذة اجلامعات يف  من حظر العمل على ا

غ، يف غري  �سورية، بعد �س������دور مر�سوم التفرُّ

جامعاتهم التي ينت�س������بون اإليها، واإن اأغ�سى 

رها،  مور قدَّ الوزير، يومذاك، عن �سفرهم، الأ

ومل يعلن عنها!

على اأن ال������رّد مل يتاأخر، بعدها، اإذ اأحيل 

امل�س������افرون اإىل بريوت جميع������اً، اإىل جمل�س 

التاأديب! وكانت ه������ذه هي املرةَ الثانية التي 

يُح������ال فيها ال�س������اب اإليه، فق������د اأحيل مرًة 

قبلها، لتاأخره يف اإ�سدار الكتاب الذي ي�سمُّ 

حما�رصاته يف بع�س املقررات!

حالتان املتتابعتان اإىل  آذتْه هاتان االإ وقد ا

مر من زواياه  املجل�س. وراأى، بعد اأن در�س االأ

املختلفة، اأن يتقدم با�س������تقالته من عمله يف 

اجلامع������ة، اإىل وزير التعلي������م العايل. فكتب 

أ�ستاذاً يف اجلامعة،  اإليه كتاباً جاء فيه: »اإن ا

جيال وتخريجها، يُحال اإىل  يعمل يف بناء االأ

جمل�س التاأديب، يف ال�س������نة الواحدة، مرتني 

أب������داً! واخلري يف اأن  متتابعت������ني، ال نْفع فيه ا

بقاء  ي�ستقيل وتُقبل ا�س������تقالته، مع رجائه االإ

على العقوبة التي ي�س������تحقها، مِلا ارتكب من 

نظمة«! خمالفات االأ

ولكن الوزير الدكتور �ساكر الفحام نظر 
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يف الكتاب، كما قال لل�س������اب من بعد، وفتح 

درج مكتبه فد�ّسه فيه، وهو يقول لنف�سه:

- ال ب������د اأن يُكتب مث������ُل هذا الكتاب، يف 

ح������ال من ال�س������يق يخرج فيه������ا الكاتب عن 

نف�سه،  ثم البد اأن يعود اإليها بعد حني!

وو�سل اإىل ال�ساب َمن اأخربه، بعد اأن غادر 

أنه������م وجدوا كتاب  الدكتور �س������اكر الوزارة، ا

اال�ستقالة َمرمّياً يف اأحد اأدراج املكتب!

ج������راء مل يَُعْق������ه ع������ن  عل������ى اأن ه������ذا االإ

اال�س������تجابة لدعوة �س������ديقه الدكتور حَمد 

الكبي�س������ي، عميد اأحد املعاه������د الدينية يف 

لقاء جملة م������ن املحا�رصات على  الع������راق، الإ

طلبة املعهد، يف اأدب الق�س������ية الفل�سطينية. 

ف�سافر، مع زوجته، يف ظرٍف �سيا�سي �سّيق، 

اإىل بغداد، ومل يكن يعرفها. فا�س������تذكر، وهو 

يتاأمل م�ساهدها، ويطوف دروبها وي�ساأل عن 

�س������افة«،  معاملها التاريخية يف »الَكْرخ« و»الرُّ

ويقف على �ساطئ الفرات فيها، �سوراً متالأ 

ة لن�سو�س  خياله خلَّفتها فيه قراءاتُه امل�ستمرَّ

دب العبا�سي. ولكنه، مع هذا، عجب خللو  االأ

آثار الع�رص التاريخية، اإذ مل يتبق  املدينة من ا

فيها اإال القليل املتاأخر منها. 

وعزم، بعدها، على زيارة املدائن. فوقف 

فيها على اإيوان ك�رصى وقد عقدت الده�سة 

ل�س������انه وهو يقلِّب النظر فيه: بناء �س������اهق 

يط������لُّ التاريخ م������ن مقا�س������ريه و�رصفاته. ما 

لواح التي غطى  تزال، يف جدرانه، ثقوب االأ

و�س������ُف البحرتي نقو�س������ها الناطقة، حتكي 

بع�َس م�ساهد املعركة التي دارْت بني الفر�س 

والروم، يف اأنطاكّية. وكان، من �س������دة التاأثر، 

يح�������سّ احلرك������ة يف بع�س تفا�س������يلها، وهو 

يراها راأي العني، حتى لقد خاجله ال�س������عور 

باالرتي������اب يف حقيقتها، فمّد يده يتح�س�������س 

خطوطها:

ي���غ���ت���ل���ي ف����ي����ه����ُم ارت������ي������اب������َي ح��ت��ى

ت���������ت���������ق���������راُه���������ُم ي�����������������داي ب����ل����م���������س

وقد خلّفْت هذه الزيارة يف نف�س ال�ساب 

أدناه من فهم ال�س������عر الذي رثى  أثراً عميقاً ا ا

البح������رتي فيه ما�س������ي الفر�������س، بعد مقتل 

أك�س������به حياًة  املت������وكل، عل������ى وجٍه جدي������د ا

جديدة! 

وزار بابل عا�سمة »حمورابي« و»نبوخذ 

آلت اإليه،  «، من قبل امليالد، فتاأّمل ما ا نَ�������رصَّ

وما تبق������ى من حدائقها املعلّقة. ومّر ببع�س 

أرا�س������ي الع������راق الت������ي غطاه������ا اجلفاف،  ا

ر�س  ر االأ فاأدرك ق�س������وة ما يرتدد عن ت�سحُّ

وبناء ال�س������دود التي تقام على الفرات، قبل 

اأن يدخل اأر�س العراق.

وح�رص، مع م�س������يفه، حفالت خطابية 

قابل فيها رجاالً طوتْه������م، من بعد، اأحداث 
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العراق الدامي������ة. وخرج من الزيارة بحقيقة 

ل الذي اأ�س������بح بعدها  قائم������ة يف اأدب الرتحُّ

أ كثرياً من ن�سو�س������ه، ويتتّبع �س������ورها،  يقرا

ويحق������ق بع�س������ها، تقول: اإن م������ا تعرفه من 

حقائ������ق التاري������خ واجَلغرافي������ة، فيما يكتبه 

خرون عنها، وحقائِق االأمم واحل�سارات،  االآ

قد حتركه املعرفة النظري������ة. ولكن املعرفة 

العملي������ة الت������ي تك������ون يف االق������رتاب منها 

والوق������وف عليها يف مواطنه������ا، هي وحدها 

الت������ي حتييه وتغنيه بتف�س������يالت ودقائق ال 

�سبيل اإىل اإدراكها اإال عن هذه الطريق.

� 3 �
أثرين قويني ما يزاالن مر�س������ومني  ثم اإن ا

آثار تلك املرحلة:  يف ذاكرة ال�ساب، من ا

- فقد ا�س������تملْت مق������ررات الدر�س التي 

عاودها يف اجلامعة، يومذاك، على درا�س������ٍة 

لكت������اب »البخالء« للجاح������ظ، يقف الطلبة 

في������ه، من خالل النظر يف الن�س������و�س، على 

قدرة اجلاحظ يف الو�سول اإىل دخائل النف�س 

الب�رصية، وخماطبتها، بلغت������ه القادرة الغنّية 

بدالالته������ا، للوق������وف على حقائ������ق تكوينها 

املفط������ور، م������ع موازاتها ببع�س الن�س������و�س 

املنتزع������ة م������ن كت������اب »البخي������ل« ملولي������ري 

Molière. وكان ال�س������اب يج������د يف الدر�س 

أ�س������لوبه يف خطاب  متعًة عميقة ي�س������ي بها ا

ح�س������ا�س  طلبت������ه، اإذ يحاول اأن يثري فيهم االإ

الذي يح�سه يف الدر�س.

وىل من عودته اإليهم، وقع  يام االأ ففي االأ

نظره، وه������و يجيله فيهم، على وجٍه �س������مٍح 

لطالبٍة ترتدي �س������احبته لبا�������س الراهبات! 

فعج������ب، بينه وب������ني نف�س������ه، لوجودها بني 

الطلبة، اإذ مل يكن راآها من قبل. فلما انتهت 

�ساعة الدر�س، اقرتبت من املنرب، و�ساألتْه اأن 

يجلو لها نقاطاً وردت يف املحا�رصة، وقالْت: 

اإنها تري������د اأن تعيد قراءتها، فقد وجدت ما 

يلزم اأن تعيد النظر فيه! 

�ستاذ ال�س������اب: ما ا�سمك يا  ف�س������األها االأ

اأخت؟

اأجابت: ماري..... 

ف�ساألها:

أنِت؟ - ومن اأي مدينة ا

اأجاب������ت، وه������ي تبت�س������م: م������ن مدين������ة 

حلب!.... 

- وما تفعلني بدرا�ستك هنا؟

�س������ة يف مدار�س  أك������ون مدرِّ أري������د اأن ا - ا

أنت�سب اإليها. ر�سالية التي ا االإ

- وهل در�سِت الالهوت؟

- يف اإيطالية.

يطالية اإذن. - تتكلمني االإ
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- والفرن�سية.

ث������م اأقبلت، م������رة اأخرى، عق������ب اإحدى 

املحا�رصات، ف�ساألته:

- هل متان������ع يف اأن حت�رص الدر�س معي 

ر�سالية؟ م... وبع�س الزميالت يف االإ االأ

أب������داً، فالباب مفتوح ل������كل راغب يف  - ا

اال�ستماع!

يام، اأن  وكان من عادة الطالب، يف تلك االأ

يقوموا برحالت يجوبون فيها  بع�س املناطق 

التاريخي������ة املختارة: مث������ل »ب�رصى«، و»قلعة 

�س������يزر« القريبة من »�س������هل الغاب«، ومدينة 

أ�س������اتذتهم اأن  »اأفامية«. وقد ي�س������األون اأحد ا

يكون امل�رصف عليها، فيو�س������يهم، حينذاك، 

اأن يتتبعوا تاريخ املنطقة التي ينوون زيارتها، 

يف بع�س الكتب واملو�سوعات، قبل اأن يرحلوا 

اإليها، لتت�س������ع اأمامهم اآفاق النظر، وتكت�سب 

الروؤية معانيها التاريخية الغنية. وقد اأثمرت 

خرية التي قاموا به������ا اإىل »قلعة  الرحل������ة االأ

�س������تاذ  �س������يزر« ومدينة »اأفامية« ثمرتها لالأ

أ اأخبار القلعة يف  كتاب  ال�س������اب، بعد اأن قرا

�س������امة بن منق������ذ، فاأعاد، من  »االعتبار«، الأ

������ل فيه اأخباره،  بعد، حتقيقه على منهج ف�سّ

وقّدم له. 

فلما ق������رر الطلبة، هذه املرة، اأن يجعلوا 

الرحل������ة اإىل جب������ل العرب، وي������زوروا مدنه 

التاريخية، رافقته������م الراهبة ماري. فراآها 

ث������ار، يقظ������ًة متام  �س������تاذ جت������ول بني االآ االأ

اليقظة، حت������اول اأن ت�س������ل، مبعرفتها، اإىل 

نهاية ما ت�س������تطيع الو�س������ول اإليه. و�سمعها 

تردد، بالفرن�س������ية، حني اقرتبوا من اأطالل 

»احلّمامات الرومانية« يف »�سهبا«:

أراه رائع... ويهمني جداً! - اإن ما ا

وكان، ح������ني يراها تندف������ع، فتدخل بني 

ث������ار، ومت�س������ي وحده������ا، تتاأمل  خرائ������ب االآ

عمدة واجلدران، فيعتاده اإح�س������ا�س قوي  االأ

برغبتها يف التما�س ما ي�س������غلها عن �س������يء، 

حتاول اأن تتحرر منه!

وح�رصْت يوم������اً اإىل اجلامعة، مع بع�س 

مهات«، فدخلن املدرَّج وح�رصن الدر�س،  »االأ

أ�س������تاذها، بعده وهن ي�سمعنها، اأن  و�س������األت ا

أ عليه، يف مدر�س������ة الفرن�سي�سكان )دار  تقرا

وراق  ال�س������الم(، اإذا ات�سع وقته لها، بع�س االأ

الت������ي كتبتها فيها. فلما جل�س������ا، بح�س������ور 

مهات، وقراأت اأوراقها، غابت لدقائق عن  االأ

اجلل�س������ة، فحانت الفر�س������ة للحديث عنها. 

أراها تعاين من ا�سطراب  �ستاذ: اإين ا
قال االأ

! فوافقنه يف الراأي! 
ّ
خفي

ثم م�س������ى، بعدها، وقت طوي������ل، فُقرع 

علي������ه باب مكتبه يف ال�س������باح، ودخلت منه 

فتاة �س������افرة، بلبا�سها املدين. مل يعرفها، اأول 
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مر، اإذ كانت تر�س������ل �سعرها على جبينها  االأ

حت������ى تكاد تخفيه! ثم بداأت �س������ماتها تتمثَّل 

له، وهو ميعن النظر يف وجهها، فابت�س������مت 

له وهي تقول:

أنا ماري الت������ي تعرفها.. وقد  - نع������م!.. ا

تبينُت اأين، على هذا النحو، اأكون اأقدر على 

خدمة الرب!

�ستاذها ن�سخة من  مت الأ ومدْت يدها فقدَّ

الكتاب املقد�س حملتْها معها، وو�سحتْها بهذه 

الكلمة: »ع�سى، من خالل الكلمة، ن�سل اإىل 

الروح... مع اأطيب الذكرى«!

أن������ه لقي، بعد زمن  يذكر ال�س������اب اليوم ا

أي�س������اً، يف حلب، رجاًل ينت�س������ب اإىل  طوي������ل ا

اأ�رصتها، ف�ساأله عنها فقال:

- هاج������رت اإىل فنزوي������ال، يف اأمريك������ة 

اجلنوبية، وانقطعت عنا اأخبارها، منذ زمن 

طويل!

�س������الم على روحه������ا املطمئنة حيث هي 

أ�سَد ما �سعت اإىل اأن ت�سل اإليها،  اليوم، فما ا

وتك�سب لها ال�سكينة!

آثار تلك املرحلة: ثر الثاين من ا واالأ

- عق������ب عودة ال�س������اب م������ن اجلزائر، 

�س������رت  تر�س������يح ابن عمته الدكتور �س������ربي االأ

داب يف جامعة حلب، لل�سفر يف  عميد كلية االآ

ح������دى جامعات املغرب. وكان قريباً  اإعارٍة الإ

من نف�س������ه، يعرف من �س������فاته ما يزيد من 

ألفته له. �سحبه منذ يفاعته، واأفاد  حمبته وا

آرائه و�س������فاء اأحكامه على ما يتبادالن  من ا

أو يعمالن يف  أان������ه معاً ا ال������راأي فيه، وما يقرا

در�س������ه. وقد ر�س������ي اأن يح������لَّ حمله يف كلية 

داب بجامعة حلب �سنتني كاملتني )1973  االآ

– 1975(، ليتيح له الرحيل اإىل املغرب.
فمن هنا بلغ حزنه ملوته املفاجئ )1976(، 

بعد عودته من املغرب، عن عمر ق�س������ري، ما 

حاول اأن ي�ستويف التعبري عنه يف حفل تاأبينه، 

يف جامعة حلب:

أع������رف لهم، من حويل،  »قلي������ل جداً َمن ا

مثل دقة تعبريه واإحكامه وو�سوحه، وقدرته 

عل������ى امت������الك النف�س وحتريك اإح�سا�س������ها 

�س������ياء، واإثارة خيالها يف ت�س������ورها....  باالأ

أتيح يل اأن اأتوىل تدري�س كتبه يف ال�سنة التي  ا

ق�سيتها يف هذه اجلامعة، مندوباً من جامعة 

أ در�س������ه للن�س فتفي�س  دم�س������ق. فكنت اأقرا

نف�س������ي كلها اإعجاباً بقدرته على النفوذ اإىل 

خفايا ال�س������نعة الفنية فيه، يف اأق�رص اللفظ 

ه واأجمله معاً. ويف هذا تكمن  واأدقه واأ�س������حِّ

خ�سارتنا الكبرية فيه.«

وانتهى، يف ت�سوير حزنه عليه، اإىل قوله 

)وفيه ي�س������ري اإىل الواقعة التي انتهت بوفاته، 

اإذ مال، وقتها على �سجرة امل�سم�س التي يطلُّ 
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¥µ

آذْت  ر�س وا عليه������ا من داره، فمالْت به اإىل االأ

كبده(:

».... ولقد اأمرُّ اليوم بالدار، واأرى �سجرة 

لت اأغ�سانها على جدار  امل�س������م�س التي تهدَّ

ال�س������ور، وال�س������تاء يبكي فيها، وجدار ال�سور 

�س������اكن ال ينطق، والرتاب موح�س، والنوافذ 

أراه يف مكانه من �رصفة  مغلقة، فاأتطلع لعلي ا

الدار، متلّفعاً بعباءته العربية الداكنة، يتطلَّع 

فق البعيد...« اإىل االأ

❁    ❁    ❁

�س������اتذة يف الق�س������م اأُعري،  كان بع�������س االأ

يف نهاية ه������ذه املرحلة )1978(، اإىل جامعة 

أبو ظبي(،  م������ارات يف »العني«، من اإمارة )ا االإ

مارات  وكانت اجلامعَة الوحيدة يف »دولة االإ

أُقرَّ تر�س������يح ال�س������اب  العربي������ة املتح������دة«. وا

 عليه اأن يرحل 
َّ

للعمل فيها، فاأ�س������بح يتع������ني

اإليها. خلَّف بنتي������ه الكبريتني يف جامعتهما، 

م������ع والدتهم������ا، يف حل������ب، ورح������ل بول������ده 

ول اإىل »العني«، فق�س������ى فيها ال�س������نتني  االأ

خريت������ني )1979 – 1981( املتبقيتني له،  االأ

�ساتذة اإىل  ح�س������ب النظام املتبع يف اإعارة االأ

خرى. اجلامعات االأ
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دبي للمد واجلزر، مثل »الواقعية« وللكلمة  مل يخ�صع م�صطلح يف النقد الأ

اأ�صولها الفكرية والفل�صفية، وقد خ�صعت للتطور منذ القرن التا�صع ع�رش يف 

اأوروبة وحلقت بها اإ�ص������افات، وطراأت عليه������ا اجتهادات. وهي على كل حال 

ذات جذور قدمية.

أنه كان يف الفل�ص������فة اليوناني������ة اجتاهان بارزان،   فمن املع������روف مثاًل، ا

ول ه������و الجتاه الواقع������ي. والثاين هو الجتاه ال�ص������مي.. وهو الذي بات  الأ

اأديب وقا�س واإعالمي �سوري. ❁❁

ò

دب والفل�سفة الواقعية ... بني الأ

ن�رص الدين البحرة

❁
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ي�س������مى فيما بعد )�ملثايل(.. وكان �أفالطون 

أو�ئل م������ن عاجلو�  يف )�جلمهوري������ة( م������ن �

)�لو�ق������ع(. فالوجود يف �لفل�س������فة �لو�قعية 

�لقدمية �س������يء مطلق، وعلى �لفيل�سوف �أن 

يدر�س هذ� �لوجود ب�رصف �لنظر عن فكرته 

�أو �جتاهه �ل�سخ�س������ي بالن�سبة �إىل �ملو�سوع، 

ب������ل �إن مكونات �لك������ون موج������ودة بطريقة 

�س������كال �ملادية، وتتخذ  م������ا، قبل �أن تلب�س �لأ

ن�سان �أن ير�ها بها.  �ل�سورة �لتي ي�ستطيع �لإ

�أما �لفل�سفة �ل�س������مية فتوؤمن باأنه ل وجود 

�سياء قبل ت�سميتها، فهي توجد.. مبجرد  لالأ

�سماء عليها. �إطالق �لأ

املثالية: احلقيقة يف الفكر 

ويف �لع�س������ور �حلديثة، ع������اد �لنز�ع من 

جديد بني هذين �لجتاهني. فالو�قعية تعني 

�أن للو�قع وجود�ً مو�س������وعياً منف�س������اًل عن 

�لتفكري. وما �لتفكري، يف �آخر حتليل له �سوى 

�كت�ساف ما هو )و�قع( وموجود بالفعل. �أما 

�ملثالية، فهي ت������رى �أن �حلقيقة ل توجد �إل 

يف �لفك������ر، �لذي مينح �ملوج������ود�ت معناها، 

و�سفة وجودها، وبالتايل فهي لي�ست موجودة 

�إل بالقدر �لذي ي�ستوعبه فيها �لعقل.

�إذ�ً، فاإن للو�قعية �أ�س������ولً فل�س������فية هي 

�لتي ��ستندت �إليها، و��ستطاعت بها �أن ت�سكل 

نف�س������ها كمذهب �أدبي متميز.. متاماً مثلما 

��ستندت �لرومان�سية �إىل �لفل�سفة �ملثالية.

بني الرومان�سية والكال�سيكية:

بالطب������ع فقد �س������بق التناق�س الذي وقع 

بني الرومان�س������ية والواقعية، �رصاع كان بني 

الرومان�سية والكال�س������يكية يف اأواخر القرن 

الثامن ع�رص.. ولكن هذا ال يعني اأن الواقعية 

هي بديل الكال�سيكية.. ومبا اأن الطبيعية، هي 

كالواقعية، تنطلق من الواقع، فقد التب�س������ت 

وقات..  احلدود بني املدر�س������تني يف بع�س االأ

ولكن ظل مفهوماً اأن الواقعي التقليدي، هو 

من يعمد اإىل و�سف الواقع من ظاهره فقط. 

اإن الواقعي������ة التقليدية، كانت تكتفي بتقدمي 

أية حماولة لطرح �س������يء  الواقع كما هو، دون ا

جديد.. ومن هنا انطلق������ت الطبيعية )التي 

كانت تهدف اإىل بلورة الواقع حتى يراه النا�س 

يف �س������وء جديد، ولي�س كما ه������و يف الواقع 

التقلي������دي( كما يقول نبي������ل راغب يف كتابه 

دب العاملي(. )مدار�س االأ

الواقعية احلديثة.. اأو اجلديدة

اإال اأن ظهور عدد م������ن الروائيني الكبار 

أرنولد بينيت وغونكور، ثاروا  اأمثال فلوبري وا

على املفهوم الفوتوغرايف للواقعية، ورف�سوا 

أف�س������ح  ديب املحايد من الواقع، ماا موقف االأ

أم������ام ظهور مفهوم جديد للواقعية..  املجال ا

أو  اأطل������ق عليه ا�س������م )الواقعي������ة احلديثة( ا

اجلديدة.
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أبرز مميزات هذا  ويلخ�س نبي������ل راغب ا

املفهوم اجلديد للواقعية كما يلي:

دب  1� ال توجد املو�س������وعية احليادية لالأ

يف جم������رد ت�س������وير الواقع ت�س������ويراً جمرداً 

م������ن كل ميل �سخ�س������ي، بل يف املو�س������وعية 

ديب عمل������ه بحيث يتخذ  الت������ي يخلق بها االأ

�س������كاًل حمدداً خا�ساً وم�ستقاًل عن امل�سمون 

الواقعي الذي �سدر عنه.

2� هناك فارق �سا�سع بني الواقع احلياتي 

ديب الواقعي اأن  والواقع الفني.. وعل������ى االأ

يخلق واقع عمله من داخله.

أية  دي������ب اأال يعتم������د عل������ى ا 3� عل������ى االأ

م�سادر خارجة عن �سكله الفني بعد االنتهاء 

من تاأليفه واإال انتهى بانتهاء الواقع املعا�س.. 

املتغري دوماً.

الواقعية النقدية:

ولقد ظهر يف القرن التا�سع ع�رص نف�سه، 

اجتاه واقعي اآخر، �سمي )الواقعية النقدية(. 

أرن�س������ت في�رص يف كتابه )�رصورة  وقد حتدث ا

الفن( ع������ن الواقعية االنتقادي������ة فقال: )اإن 

كرثية الواقعيني االنتقاديني  املوقف املميز الأ

هو موق������ف االحتجاج الفردي الرومان�س������ي 

أ�س������مايل.. فنحن جند هذا  على املجتمع الرا

العن�رص وا�سحاً لدى �ستاندال وبلزاك، بل.. 

عند دكنز وفلوبري وتول�ستوي ودو�ستويف�سكي 

وايب�سن و�سرتندبرج وجري هارد هوبتمان(.

موقف انتقادي من املجتمع 

اأن هن������اك وجه������ات  وي�س������يف في�������رص 

نظر عدي������دة متباينة داخل اإط������ار الواقعية 

االنتقادية نف�سها: انتقادية من حيث املوقف. 

�س������لوب، ومي�سي قائاًل:  واقعية من حيث االأ

فمن نظرة التعايل االر�س������تقراطية التي كان 

فيلدجن ينظر به������ا اإىل البورجوازية النامية، 

اإىل اال�س������تنكار الكامل ملجتمع ما بعد الثورة 

مال والتخطيطات  )�ستاندال وبلزاك(، اإىل االآ

�سالحية لدى ديكنز وايب�سن وتول�ستوي..  االإ

اإننا جند ل������دى هوؤالء جميعاً موقفاً انتقادياً 

اإزاء املجتمع بحالت������ه الراهنة.. لكن النظرة 

اإلي������ه تتف������اوت ب������ني االحتقار وال�س������خرية 

أ�������س.. وكذل������ك لي�������س من  �س������الح واليا واالإ

ال�������رصوري اأن ترتبط نظ������رة الفنان الواحد 

أ�سكال التعبري. ب�سكل حمدد من ا

هم  خذ بتحديد نبيل راغب الأ وميك������ن االأ

مالمح الواقعية االنتقادية كالتايل:

نها ترى  1� متيل بطبيعتها اإىل الت�ساوؤم الأ

أ�سا�سي يف النف�س الب�رصية. اأن ال�رص ا

2� اإن مهم������ة الكاتب تتجلى يف الك�س������ف 

عن حقيقة الطبيعة الب�رصية، اأما تغيري هذه 

أو اإ�سالحها، فلي�س من اخت�سا�س  الطبيعة ا

نه لي�س م�سلحاً اجتماعياً. الكاتب الأ

3� ال ي�ستمد الكاتب م�سامينه من طبقة 

اجتماعي������ة معينة، بل يتن������اول كل الطبقات 
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والبيئات وامل�ستويات االجتماعية والثقافية.. 

والواقعية االنتقادية تنظر اإىل املجتمع ككل.

اإذاً.. فحت������ى مطل������ع الق������رن الع�رصين، 

ب������ات هنالك اأكرث م������ن اجت������اه واقعي.. كم 

يبدو موؤ�س������فاً، اأن تكون متداخلة متالب�س������ة 

معاً.. لدى قيام اأي حدي������ث عن الواقعية.. 

فهن������اك مثاًل، من ينعى على الواقعية عامة، 

�س������ياء، في�سفها  اأخذها الواقع الظاهري لالأ

بالفوتوغرافي������ة.. دون اأن يق�س������د الواقعية 

التقليدي������ة. وثمة من يتح������دث عن الواقعية 

االنتقادية، وهو يعني الواقعية اال�سرتاكية.. 

وهناك اأي�ساً من يتعمد اخللط بني الواقعية 

التقليدي������ة.. والواقعية اال�س������رتاكية ق�س������د 

خ������رية.. وال نعدم اأن نلقى  النيل من هذه االأ

من ينقب عن النم������اذج الرديئة يف الواقعية 

اال�س������رتاكية، ليواجهنا من ثم، بهذا االتهام 

العري�س: اإليكم اإذاً.. هذه النماذج.

الواقعية كاجتاه اأ�سيل 

وكما قل������ت يف البداية، ف������اإن الواقعية، 

ن�س������اين،  كاجتاه اأ�س������يل وعريق يف الفكر االإ

أين������ا اأوىل �س������وره الفكري������ة، يف �س������يغتها  را

الفل�س������فية عند اأفالطون.. كانت خا�س������عة 

ن�س������اين  للتبدل والتطور، خ�س������وع الفكر االإ

ذاته.

وائ������ل، يبغ������ون  واإذا كان الواقعي������ون االأ

االحتج������اج عل������ى الت�س������وهات االجتماعية، 

معتقدين اأن جمرد ت�سويرها وتقدميها، كما 

هي دون تدخل �سخ�س������ي من الكاتب، يكفي 

براز ما فيها من �سناعة وقبح، فاإن اأن�سار  الإ

أوا اأن يقفزوا خطوات  الواقعي������ة اجلديدة، را

م������ام، يف بلورة املث������ل الفنية للواقعية،  اإىل االأ

ن ذاته، على القيمة الفكرية  موؤكدي������ن يف االآ

�سول الواقعية.. لالأ

يف جمتم������ع مييزه ال�������رصاع الطبقي، ال 

ي�س������تطيع اأحد اأن يتحدث ع������ن خري اأو �رص 

أبعد احلدود  مطلقني. وتغدو �س������حيحة اإىل ا

كلم������ة با�س������كال: )احلقيقة ما قب������ل جبال � 

البريينيه � خطاأ.. ما بعدها(. اخلري بالن�سبة 

أ�س������ماليني.. �������رص مطب������ق بالن�س������بة  اإىل الرا

اإىل العم������ال. والعك�س �س������حيح.. واإذاً، فاإن 

أ�سكالها واجتاهاتها  الواقعية، على اختالف ا

أنفا�س������ها  ا تن������ازع وحتت�������رص وتلفظ  اأخذت 

خرية، وباتت احلاجة ما�سة.. اإىل مدر�سة  االأ

أدبي������ة جدي������دة، تعك�س التح������والت الفكرية  ا

من  اجلديدة  واالجتماعي������ة  واالقت�س������ادية 

ن ذاته من جهة اأخرى،  جه������ة.. وتكون يف االآ

ف�س������ل القي������م الفنية التي  وريث������ا �رصعياً، الأ

متخ�ست عنها ال الواقعية، ب�سورها املتعددة 

دبية  وح�س������ب، بل االجتاه������ات واملدار�س االأ

كافة. وهكذا ولدت )الواقعية اال�سرتاكية(.
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الواقعية اال�سرتاكية:

يف كتابه الهاّم »اال�س������رتاكية والفن« يورد 

أرن�س������ت في�رص  ال�س������اعر والناقد النم�س������وي ا

عبارة ليوهانز بيت�رص، موؤكداً �سوابها: »ينبغي 

مور عندما نتحدث عن  اأال نبالغ يف تعقيد االأ

الواقعية اال�سرتاكية ونعمل جاهدين للو�سول 

اإىل تعريف لها، فمفهوم الواقعية اال�سرتاكية 

موج������ود يف كثري من الكتاب������ات التي ظهرت 

قب������ل مولدها كنظرية حم������ددة، فنحن جند 

أبيات �سيلر: نظرة واقعية ا�سرتاكية يف ا

انه�س بج�سارة بجناحني 

وحلق فوق ع�رصك 

ودع امل�ستقبل ي�رصق 

ولو ب�سوء خافت يف مراآتك 

من غوركي اإىل بليخانوف

وعلى الرغم من اأن الواقعية اال�سرتاكية 

أن�س������ئت عملي������اً ونظرياً على يدي مك�س������يم  ا

غوركي، وجتلت يف اأو�سح �سورها التطبيقية 

م«، فاإننا واجدون  يف روايت������ه امل�س������هورة »االأ

�س�������س  قل، واالأ تبا�س������ريها النظري������ة على االأ

الفكرية التي نه�س������ت عليها يف ما بعد، يف 

كتابات »بليخانوف« وحني كتب هذا النظري 

الكب������ري يف كتابه »الفن واحلياة االجتماعية« 

يقول: »لقد اأ�سبح الفن البورجوازي عدوانياً، 

وال يح������ق ملمثليه بعد الي������وم اأن يقولوا عن 

أنهم � مل يخلقوا للحياة امل�س������طربة  أنف�س������هم ا ا

واملع������ارك � اإنهم على العك�س، يفت�س������ون عن 

أبداً م������ا يرافقها من  املعارك، وال يخ�س������ون ا

ا�س������طراب« فاإمن������ا كان ميهد ملي������الد الفن 

اجلديد. وها هو ذا يو�س������ح م������ا يعنيه بعد 

قلي������ل، بقول������ه: »ال ميكن لفن������ان معا�رص اأن 

ي�ستوحي اأفكاراً �سحيحة اإذا حاول م�ساعدة 

البورجوازية يف ن�سالها �سد الربوليتاريا.«. 

ول  فكار ال�سحيحة، هي ال�رصط االأ وهذه االأ

نت������اج الفني كثري من  للفن عن������ده »يدخل االإ

أ�سا�سه فكرة  التناق�س������ات، عندما تو�سع يف ا

خاطئ������ة، حتى اإن ذلك ي�س������تتبع حتماً، م�س 

نتاج اجلمالية«. قيمة االإ

تعريف الواقعية اال�سرتاكية:

 يف املوؤمت������ر الثاين للكتاب ال�س������وفييت 

أواخ������ر عام 1954،  الذي عقد يف مو�س������كو ا

وقف كون�س������تانتني فيدين يقول: »اأما تطبيق 

أدبياً،  الواقعية اال�س������رتاكية، بو�سفها مذهباً ا

فاإمنا يح�سل بالتطور، تطور احلياة، ونحن 

ن ال منلك فكرة وا�س������حة و�س������وحاً  حتى االآ

نركن اإليه يف حتديد الواقعية اال�س������رتاكية«، 

ولكن.. م������اذا يفيد هذا التحديد؟ ين�س������ح 

فيدين الكتاب بالعودة اإىل التعمق يف درا�سة 

دبية  آرائه ويف اأعماله االأ مك�سيم غوركي يف ا

أدبية � العظيمة � ح�سني مروة: ق�سايا ا

ولكن عل������ى الرغم من ذل������ك، فيبدو اأن 

م������كان الدخول يف حدي������ث عن املالمح  باالإ
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العامة للواقعية اال�س������رتاكية وقد ال نخطئ 

أنا هذا احلدي������ث، بالعن�رصين  اإذا نح������ن بدا

دبي: ال�سكل وامل�سمون. ولني يف العمل االأ االأ

بليخان������وف مثاًل يوؤك������د اأن »لي�س هناك 

اإنت������اج فني جم������رد متاماً من كل م�س������مون 

أنف�س������هم الذين ي�س������عون  فكري. واملوؤلفون ا

ال�سكل فوق كل �سيء وال يهتمون بامل�سمون، 

يعربون دائماً يف موؤلفاتهم عن اإحدى ق�سايا 

الفكر ب�سكل ما«. 

اإذاً ال فن جمرداً عن امل�سمون، واإن تكن 

نتاج الفني حتددها ب�س������كل نهائي  »قيمة االإ

قيمة م�س������مونه« � بليخانوف: الفن واحلياة 

االجتماعية �.

الرومانطيقية القدمية:

فهل ي�س������تطيع اأحد بعد ذلك اأن ي�ستنتج 

اأرجحية خا�س������ة للم�س������مون على ح�س������اب 

نف اإىل  ال�س������كل؟ يتوجه فيدين يف تقريره االآ

الكتاب والنقاد ال�سوفييت جميعاً اأن يهتموا 

بال�سكل الفني اهتماماً بالغاً، مندداً بالكتاب 

خرية اإىل اإهمال  الذين اجتهوا يف ال�سنوات االأ

ال�س������كل، موؤكداً »اأن التخلي عنه ي�رص باأدبنا 

أبعد من ذلك فيذكر  كثرياً«. بل اإن������ه يذهب ا

أنه قد �س������درت يف االحتاد ال�سوفييتي كتب  ا

رومانطيقي������ة، ومل يقل اأح������د اأن هذه الكتب 

خارجة عن نطاق الواقعية اال�س������رتاكية، بل 

ذواق  جاءت دلياًل جديداً عل������ى اختالف االأ

ولكن ما هي هذه الرومانطيقية التي تقرها 

الواقعية اال�س������رتاكية؟ هذا غوركي يتحدث: 

دي������ب ال������ذي يبغي اإ�س������الح النفو�س،  »اإن االأ

يجب اأن يثبت اأقدامه يف تربة الواقع. وهذا 

يعني البعد عن الرومانطيقية القدمية، التي 

ت�س������ور حياة ال وجود لها، واأبطاالً خياليني، 

تتيح للقارئ فر�س������ة الهروب من تناق�سات 

احلي������اة وواقعها اإىل ع������امل ال وجود له. عامل 

أدبنا يثبت كلتا قدميه يف اأر�س  اليوتوبيا؟! اإن ا

الواقع ال�س������لبة، وال يرف�س الرومانطيكية، 

أدبنا هو  ولك������ن عن�������رص الرومانطيقي������ة يف ا

منط جديد من الرومانطيقية. رومانطيقية 

ن حياة ال�س������عوب هي مزيج من  مبدع������ة، الأ

الواقع القا�سي واجلهاد الرائع العظيم«.

اأ�سكال الواقع اجلديد:

ت������رى.. اأي واق������ع، ه������ذا ال������ذي تقدمه 

أية زاوية �سينظر  الواقعية اال�سرتاكية. ومن ا

اإليه الكاتب؟

كتب غوركي عام 1930 يقول: اإن واجب 

كتابنا �س������اق ومعقد. اإنه ال يقف عند حدود 

نقد الواقع القدمي، وعر�س �رصوره وف�س������اده 

فقط. اإن واجبهم هو اأن يدر�سوا، اأن يك�سفوا 

أ�س������كال الواقع اجلديد.. وبذلك  اللثام عن ا

يوؤكدون������ه. وكم������ا يق������ول في�رص، ف������ال يكفي 

لت�س������وير الواق������ع يف تط������وره اأن يكون املرء 

مقتنعاً بانت�سار اال�سرتاكية اأو عارفاً باملبادئ 
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أ�سكال  العامة للمجتمع بل البد من ت�س������وير ا

االنتق������ال والتحول بكل ما فيها من �س������دق 

وتناق�������س. اأي: روؤية التح������رك من املجتمع 

القدمي.. باجت������اه اجلديد روؤية �س������حيحة، 

»والفن اال�سرتاكي ال ميكن اأن ير�سى بالروؤية 

امله������زوزة، بل اإن مهمته هي ت�س������وير ميالد 

الغد م������ن اليوم، بكل ما ي�س������حب ذلك من 

م�ساكل وق�سايا � في�رص: املرجع نف�سه � 

أو الكاتب اال�س������رتاكي من  والبد للفنان ا

اأن يتبنى وجهة النظ������ر التاريخية للطبقات 

أنه ملزم  العامل������ة، »ولكن لي�س معنى ذل������ك ا

أو قرار يتخذه  بالدفاع يف نتاجه عن اأي عمل ا

أو �سخ�س������ية متثل هذه الطبقات  اأي حزب ا

العاملة« على حد تعبري في�رص..

عودة اإىل م�ساألة البطل 

يق������رتن احلدي������ث ع������ادة ع������ن الواقعية 

اال�س������رتاكية، باإث������ارة م�س������األة »البط������ل« يف 

دبية: ما هي �سفاته؟ وهل ينبغي  عمال االأ االأ

اأن يكون بطاًل اإيجابي������اً متاماً. ثم هل يعني 

ألي�س  ذلك غ�س النظر عن اجلوانب ال�سلبية؟ ا

ن ذاته؟ هذا تزويراً للحياة والواقع يف االآ

لقد تناول هذا املو�س������وع ك. �سيمونوف 

ألق������اه اأمام موؤمتر الكتاب  يف التقرير الذي ا

ال�سوفييت فقال: اإن الكتاب الذين ي�سورون 

اأبطاله������م دون نقائ�س اأو �رصاع يف حياتهم، 

دب مع������اً.. اإن  اإمن������ا ي�������رصون باحلي������اة واالأ

دب اأن ينا�س������ل �س������د الف�ساد  من واجب االأ

يف املجتم������ع، فاإذا �س������ور املجتم������ع من غري 

ف�س������اد، فقد كذب وخدع ال�سعب عن حقيقة 

اأو�ساعه«. وهكذا فاإنه ينتقد ال�ساعر ر�سول 

دب ال�س������وفييتي..  حمزاتوف الذي جعل االأ

اأدب ف������رح فقط. اإن ذلك ي������وؤدي اإىل خداع 

ال�سعب عن بواعث احلزن يف حياته. 

¥µ
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أبو بكر حممد بن عبد امللك بن عي�س������ى بن قزم������ان، قرطبي املولد  ه������و ا

.
)1(

ندل�س ويف قرطبة �رس العريقة يف الأ أكابر الأ والن�ساأة، واأ�رسته من ا

آنئذ  ندل�س ا كانت ولدته �س������نة  460ه�������  1068م. وكانت قرطبة وباقي الأ

ندل�س اأكرث من ع�رسين دويلة،  حتت حكم ملوك الطوائف، الذين جعلوا من الأ

أبرزها دولة بني جهور يف قرطبة، ودولة بني عباد يف ا�سبيلية. من ا

باحث يف الرتاث. رئي�س جمعية عاديات حلب. ❁❁

ò

ندل�سي ابن قزمان الأ

 ومنهجـــــــه فــي الزجــــــــل

حمّمــــد قّجــــة

❁
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وعلى �لرغم من �أن قرطبة فقدت يف ذلك 

�حلني �لهالة �ل�سيا�سية، و�لهيمنة �لع�سكرية، 

�سعاع �لفكري  أنها كانت ل تز�ل مركز �لإ �إل �

دبي و�لفني و�لعمر�ين، وكان يتاألق فيها  و�لأ

أبو �لوليد بن زيدون ووّلدة، وق�سة غر�مهما  �

�ملدوّية .

وقبل �أن يدخل �بن قزمان طور �ل�سباب 

ندل�س �لنقالب �ل�سيا�سي  �سهدت قرطبة و�لأ

�لكبري، �ملتمثل يف �نت�س������ار �مل�سلمني �لكا�سح 

ندل�س �إىل  يف معركة »�لزلق������ة«، و�نتقال �لأ

�ل�س������يادة �ملر�بطية �لتي ق�س������ت على ملوك 

�لطو�ئف، و�أ�سبح يو�سف بن تا�سفني �سلطان 

ندل�س. وقد �أّخرت هذه �ملعركة  �ملغ������رب و�لأ

ندل�س عدة قرون . �سقوط �لأ
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من حي������ث �لرتكي������ب �لجتماعي، كانت 

قرطب������ة مزيجاً �سيا�س������ياً متع������دد�ً جتمعت 

أيام �لفتح  رو�ف������ده عرب �ل�س������نني، بدء�ً م������ن �

وىل، حيث تدفق �جلند من �لعرب و�لرببر،  �لأ

لف من �لقبائل �لعربية �لو�فدة  ثم تبعهم �لآ

من �مل�رصق، فاأ�س������حت قرطبة موطن �رص�ع 

 حيناً، ومعلن حيناً بني �لعرب و�لرببر، 
ّ
خفي

�أو بني �لقي�سية و�ليمانية.

خرى  وي�ساف �إىل ذلك عنا�رص �ل�سكان �لأ

�س������بان �لذين دخلو� يف  من �ملولدين )وهم �لإ

�سالم وتعربوا ل�س������اناً وم�سلكاً، اإىل جانب  االإ

�س������بان الذي������ن احتفظ������وا بن�رصانيته������م،  االأ

و�س������مح لهم امل�سلمون مبمار�سة عباداتهم يف 

كنائ�سهم(.

كم������ا �س������هدت قرطب������ة تدف������ق الغلمان 

ال�سقالبة الذين �س������كلوا قوة ال ي�ستهان بها 

وقات. ثم عادت تيارات العرب  يف بع�������س االأ

والرببر تتن������اوب القوة والنفوذ طيلة الوجود 

ندل�س. �سالمي يف االأ االإ
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هذا املزيج ال�سكاين ان�سهر كله يف بوتقة 

�س������المية، والن�س������وج احل�ساري،  الثقافة االإ

وكان������ت اللغة ال�س������ائدة ه������ي العربية يف كل 

)2(
جمال من جماالت الدولة واملجتمع.

ومن جهة ثانية اأدى هذا املزيج ال�سكاين 

اإىل ت�س������ّكل لهجة دارج������ة يتكلمها النا�س يف 

حياتهم اليومي������ة، وهذه العامي������ة الدارجة 

�سباين،  �سل االأ دخلتها بع�س املفردات ذات االأ

وهذا اأمر طبيعي يف تطور اللغات وتفاعلها 

وتداخلها. ومن املعروف اأن اللهجات الدارجة 

عراب التي ت�س������تعمل يف  تلغ������ي ح������ركات االإ

الف�سحى، وتخت�رص بع�س العبارات، وتقلب 

خمارج بع�س احلروف، مما ي�س������ّكل تباعداً 

قطار املختلفة بح�سب  مّطرداً بني لهجات االأ

تاأثريات البيئة والتفاعل الب�رصي فيها.
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فق الثقايف، والت�س������كل اللغوي  يف هذا االأ

املتمي������ز، ظهر ال�س������اعر ابن قزم������ان، الذي 

و�سفه املقري يف »نفح الطيب« باأنه: )�ساحب 

املو�س������حات(. وو�سفه ابن �س������عيد يف كتابه 

ندل�س(. »املغرب« باأنه )اإمام الزجالني باالأ

ن يف جمال احلديث عن ن�سوء  ول�س������نا االآ

املو�سحة وتطورها الفني واللغوي، واأعالمها 

وائل والتالني. ولكننا �س������وف نتحدث عن  االأ

ثر الذي تركه  ابن قزمان كو�ّس������اح زّجال، واالأ

فيمن جاء بعده.

أديباً �س������اعراً، من وجوه  كان ابن قزمان ا

أدباء ع�رصه، وكان يح�رص املجال�س في�س������يع  ا

فيها جواً من املرح واحلبور باأ�سعاره وحكاياته 

واأزجال������ه، وق������د وجد اأن املو�س������حة املكتوبة 

بالف�س������حى ال ت�سل اإىل النا�س جميعاً ب�ستى 

فئاته������م وطبقاتهم. كما وج������د اأن الزجالني 

يغايل بع�سهم يف ا�ستعمال الدارجة، ويكتبون 

به������ا اأزجاالً تنبو اأحياناً عن الذوق العام، وال 

دب، ولهذا  ي�ست�سيغها ال�س������مع، وال يقبلها االأ

دب مل تهتم بهذا اللون  جند اأن كتب تاريخ االأ

م������ن الزجل، ومل تعره التفات������اً، ومل حتفظ لنا 

�سيئاً من ن�سو�سه.

مل يك������ن اب������ن قزمان اأول م������ن طرق باب 

املو�س������حة الزجلي������ة، فلقد �س������بقه اإىل ذلك 

كث������ريون، ويف مقدمته������م ال�س������اعر الزّجال 

»مق������دم بن معاف������ى القرّبي« املتوفى �س������نة 

299ه�  912م. ومنهم كذلك: الرمادي �ساعر 

أبو بكر  املن�س������ور، وعبادة بن ماء ال�سماء، وا

بن اللبانة �س������اعر املعتمد بن عباد، والقزاز، 

أ�س������ه،  عمى التطيلي، وحممد بن اأرفع را واالأ

.
)3(

واحل�رصمي، وابن ُزهر..

وقد ا�س������توعب ابن قزم������ان جتارب من 

�س������بقوه وخرباتهم، ولكنه بالن�سبة لنا يتميز 

عنهم باأن اأزجالهم �س������اع اأكرثها، فلم ي�سل 

منها اإال ما ندر، اأما ابن قزمان، فقد و�سلنا 

ديوانه باأكمله تقريباً، وهذا ما يجعل درا�سته 

مي�سورة، ويجعلنا نتمكن من اإلقاء �سوء على 

)4(
دبي يف تلك الفرتة. هذا اللون االأ
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زجال  يربر اب������ن قزمان ميله اإىل كتابة االأ

أو�سع فئات املجتمع،  باأنه يريد الو�س������ول اإىل ا

عامتهم وخا�س������تهم، واأن يتمكن من اختيار 

املو�س������وعات الب�س������يطة الفكه������ة والكلمات 

املتداولة بني عامة النا�س، وذلك كي ت�س������لح 

زج������ال اأن تكون اأغنيات �س������ائعة �س������هلة  االأ

أاّل تكون متكلفة  التلحني، قريبة املتن������اول، وا

معقّدة .

يف ديوان ابن قزمان /149/ زجاًل، وهو 

حتى يف مو�س������حاته القريبة من الف�س������حى 

اليتوانى اأن يح�رص بع�س املفردات العامية.
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لن�ستمع اإليه يف هذه املو�سحة:

م����������ع���������������������رَص ال������������������ع������������������ّذالمِ

ق���������������م���������������ار ب���������������ي م���������������ن االأ

اأغ���������������������������س�������������ٌن م���������������ّي���������������ادْه

اأك�������������ف�������������المِ يف  ����������َن  م���������������������سْ

ّ كلَّ ع���������اٍن �س�������بمِ قد جنى من الما  

���بمِ  ُق�������سْ يف  ط���ل���ع���ت  ببدور ذا ما        

قلبي ه��واه��ا  يف  من قدود ها ما  

رب������������������������������ُة اخل������������ل������������خ������������المِ

ق������������د ب������������راه������������ا ال����������ب����������اري

ل��������������ع��������������ذاب��������������ي غ������������������������ادْه

ه�������������ّي�������������ج�������������ْت ب��������ل��������ب��������ايل

وهذه املو�سحة ف�سحى باأكملها با�ستثناء 

لفظة »ذاما« ويق�سد بها /اإذا ما/. واملو�سحة 

يف الوقت نف�سه ال تبتعد عن قوالب العرو�س 

العربي وتفعيالت اخلليل .

زج������ال التي كتبها بالدارجة، فقد  اأما االأ

التزم بها نظام املو�س������حات من حيث القفل 

والبي������ت واخلرج������ة. والتف�س������يل يف ه������ذه 

أنواعه������ا يحت������اج اإىل وقفة  امل�س������طلحات وا

)5(
خا�سة ال يت�سع لها املجال هنا.

أو ثالثياً اأو  والقف������ل قد يك������ون ثنائي������اً ا

رباعياً اأو خما�س������ياً، وهو مطلع املو�سحة. ثم 

أت������ي البيت. وعند ابن قزم������ان نالحظ اأن  يا

أبياته تلتزم عدداً معيناً يف كل زجل، يرتاوح  ا

أ�سطار اإىل اثني ع�رص �سطراً . بني ثالثة ا

�س������طار كلها بقافي������ة واحدة،  وتلت������زم االأ

خري من كل بيت على قافية  ويكون ال�سطر االأ

القف������ل. وهذا مثال من اأزج������ال ابن قزمان 

يو�سح ذلك :

ي��������ا م����ل����ي����ح ال������دن������ي������ا ق��������وْل

القفل 

 ع��ل��ى ا�����سْ اأن����ت ي���ا اب���ن َم��ل��وْل

البيت 1

وج�����ي�����ْه ع�������ن�������دْك  اأن�����������ا  اأي 

ي�������ت�������م�������ّج�������ْج م�����������ن وف�������ي�������ْه

ث�����������ّم ف������اح������ل������ى م��������ا ت����ت����ي����ْه

ت������رج������ْع ان�����������س�����ان�����ْك و�����س����ول

البيت 2   

ْف َ ُم��������ر َب������َع������د ج������ي������دْه �����������رصَ

�����ْف َن�����������سَ م�������ث�������ُل  ُي���������������روا  مل 

ط���������رْف اإال  اأْت  ول�������������������سّ 

وال�����������������ذي ق�����ل�����ن�����ا ف�����������س�����وْل

البيت 3    

وال�����������������������ذي م�������������������اُع اأق�������������������ّلْ

��������������رصْف اأج��������������������داْد ون�����������س�����ْل

��������س�������ْل �����������س����������ْل ق���������ّط االأ واالأ

���������س��������وْل االأ دون  ف�����������روع  ال 

امل�������ج�������ي�������ْب اهلل  ن����������دع����������و 

وال��������������َف��������������َرْج م������������نُّ ق������ري������ْب

ي�����ط�����ي�����ْب ذاْب  ال�����������ه�����������وا 

وال�����������س�����ت�����ا ع�����ل�����ى ال��������ن��������زوْل
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�سل من ت�سعة  وهذا الزجل يتاألف يف االأ

ع�رص بيتاً مطلعه������ا يف الغزل، ثم تتحول اإىل 

املديح ثم اإىل الدعاء اأخرياً.

والزجل الذي اأوردناه من جمزوء الرمل، 

وهو هنا على �سورة:

فاعالْن فاعالتْن  

اأما معنى الزجل فهو:

معنى القفل  

ي���������ا م�����ل�����ي�����ح ال�������دن�������ي�������ا ق������ْل

مل���������اذا اأن���������ت م���ت���غ���ري م��ت��ق��ل��ب

معنى البيت 1  

اإن���ن���ي ع���ن���دك وج���ي���ه امل��ك��ان��ة

ن�������������س������ان  ف����ك����ي����ف ي����ن����ف����ر االإ

م��������������ن خ�������ل�������ي�������ل�������ه ال��������������ويف

ع�������ل�������ّي ت�������ي�������ه�������ك  يف  زد 

ح��ب��ي��ب��ك  اإىل  ت���ع���ود  ف�������س���وف 

معنى البيت2  

ح�سنًا ، اإن اإ�رصافه ف���ي الدالل

ال��ن��ا���س م��ث��ل�����������ه  ي��ع��������������رف  مل 

اإال ط�����������رف يف احل��ب اأن���ت  وم���ا 

ولي�س قولنا اإال م�ن باب الف�سول

معنى البيت3  

وال����������������������ذي اأع���������ل���������م���������ه م����ن 

ف�������س���ائ���ل���ه اأق��������ل مم�����ا ع���ن���ده

وعظم�ة اأج��داد  �رصف  ذو  فهو 

وي��ك��ف��ي�����������ه اأ����س���ل�����������ه ال��ك��ري�����م

اأ���س�����������ول دون  ف�����������روع  ال  اإذ 

معنى البيت4 

امل���ج�����������ي���ب اهلل  ن����دع������������������������و   

وال�����ف�����������������رج م���ن���������������ه ق�����������ري���ب

ن االآ ال���ه���������������واء  ي��������ط�����ي��ب  اأن 

ال��ه��ط��ول ف���ي  امل��ط��������ر  وي���اأخ���ذ 

ويف ه������ذا الزجل نالحظ غلبة العبارات 

ندل�س يف ذلك الوقت. وبع�س  الدارجة يف االأ

هذه العبارات ال يزال م�س������تعماًل حتى اليوم 

قط������ار العربية مثل: »على ا�س«  يف بع�س االأ

اأي ملاذا. اأو حذف �س������مري الغائب يف »معه، 

.» منه« ولفظهما »ماُع« و»منُّ

ندل�سية البحتة  وهناك بع�س العبارات االأ

مثل:

»م������ْر بََعْد «: ومعناها ح�س������ناً اأو »طيب« 

باللهجات الدارجة اليوم.
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ويوغل ابن قزم������ان يف الدارجة العامية 

أك������رث يف اأزجال������ه الغزلي������ة، وه������و يف هذه  ا

زجال ينب������و اأحياناً مبفرداته وي�س������تخدم  االأ

منها ما ين������ايف الذوق الع������ام. وكمثال على 

اأزجاله الغزلية قوله :

القفل  

ت���������رصْب امل���ل���ي���َح وت�����س��������ق��ي��ن��ي

ح��اك��م وال  ع��ل��ي��ن��ا  رق����ي����ْب  ال 

ك�������������������������������������������������ذا اأم���������ل�����������������������������ح
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البيت   

ب���ت���ن���ايف ر�����س����ى، ُق����ب����ْل وع���َن���ْق

ت��ق��ل��ْق ت��ري��د  اإي�������س  اأي مت����ور، 

وّف��������ر ال�����غ�����رام�����ه مل�����ن ي��ع�����س��ْق

اخلرجة  

م�����ن ����س���رب ل�������س���دت���ي رال���ي���ن���ي

ق������ل م������ا ع����ل����ي����ه اأن����������ا ع��������ازْم

ف�����������������������������������ال ي����������������ف����������������ل����������������ْح

ومعنى هذا الزجل وا�سح يف القفل، مع 

أنه قد حذف التاء املربوطة من  االنتباه اإىل ا

كلمة »املليحة« وعو�س������ها بحركة الفتح. اأما 

البيت واخلرجة فهو:

معنى البيت 

ل��ق��د ب��ت��ن��ا را����س���ني يف ع��ن��اق وق��ب��الت

فما الذي يجعلك تقلق اأو تريد الذهاب

ل���ع���ا����س���ق���ك ال�������غ�������رام  ت����ك����ال����ي����ف  دع 

رق��ي��ق��ًا ف�����س��رتاين  ل�����س��دت��ي  ت�����س��رب  واإن 

وق����������ل����������م����������ا اأح������������������������������زم اأم��������������������ري

��������س�������يء. يف  اأف�����������ل�����������ح  ال  ول������������������ذا 

واملالحظ يف هذا الزجل ابتعاده ن�س������بياً 

ع������ن عرو�������س اخللي������ل، اإىل اأوزان خا�س������ة 

زجال مع اإمكان مطابقتها  باملو�س������حات واالأ

لنوع من التفعيالت.

 -7-
زجال نالحظ ا�س������تعمال  ويف بع�������س االأ

اب������ن قزمان لبع�������س املف������ردات املحّورة من 

�سبانية. وذلك كقوله يف هذا الزجل: االأ

ي��������ا ُم������َط��������������������ْر َب�����������������ْن �����س����ل����ب�������������������اُط

ُت�������������ْن ح������زي��������������������ْن ت���������������ْن ي����ن�������������������اُط

ت�����������������را ال�������ي�����������������������وم و������س�����ط�����������������������اُط

ل����ق����ي����م����ه غ����������ري  ف�������ي�������ه  ت����������������ذْق  مل 

 »Madre« فكلمة »ُمَطْر« حتوير لكلمة

أّم. وكلم������ة »بَْن« حتوي������ر لكلمة  ومعناه������ا: ا

»Vani« مبعن������ى: تعايل. وكلمة »�س������لباط« 
حتوير لكلمة »Saevado« مبعنى: اأجنديني. 

اأما كلمة »يناط« فهي من الدارجة املغربية. 

وكلمة »تُْن« حتوير لكلمة »Tanto« ومعناها 

حيناً

وهكذا ي�س������بح معنى ه������ذا الزجل على 

النحو التايل :

ي������ا اأم�����������������������ي، ت�����ع�����ايل اأجن���دي���ن���������������ي 

ف���اأن���ا ح���زي���ن ح���ي���ن���ًا، م��ت��األ�����م ح��ي��ن��������ًا

وط�����ول�����������������ه ال�������ي�����������������������وم  ك��������������������ل  يف 

ل���ق���ي���م�������ه غ����ي��������������ر  ف����ي��������������ه  اأذق  مل 

 -8- 
أثراً كبرياً فيمن  لقد اأح������دث ابن قزمان ا

جاء بع������ده من الو�س������احني والزجالني، ومن 
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أ�س������هر هوؤالء ال�س������عراء الذي������ن طرقوا باب  ا

أبو ال�سلت الداين، وابن  املو�س������حة والزجل: ا

أبو احل�س������ن  باج������ه، ونزه������ون الغرناطيه، وا

أبو حيان النحوي،  بن جحدر، واجل������زري، وا

ول�س������ان الدين بن اخلطي������ب، وابن زمرك، 

دباء  و�سواهم من ع�رصات ومئات ال�سعراء واالأ

ندل�س . على مدى احلكم العربي يف االأ

دب  أث������ر املو�س������حة والزج������ل يف االأ أما ا ا

وروبي������ة  داب االأ �س������باين، وبالت������ايل يف االآ االأ

خرى، فهو اأمر يحتاج اإىل بحث م�ستقل. االأ

¥µ

ابن �سعيد واحلجاري، املغرب يف حلي املغرب، ج1، �س100.  -1

2- املقري، نفح الطيب، ج2، �س 9.

3- املقري، اأزهار الريا�س، ج2 �س252.

ندل�سي، �س157. 4- اآنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر االأ

5- ابن �سناء امللك، دار الطراز، �س118 وما بعدها.

الهوام�ش
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اأطلق املعّري على ديوانه ال�شــــــعري الــــــذي نظمه بعد اعتزاله عام 400هـ 

نه التزم فيه ما ال يُلْزم ال�شاعُر اأن يلتزمه. ا�شم لزوم ما ال يلزم الأ

ــــــبْغ جمايل ذكره ابن املعتــــــز )ت 296هـ( يف كتابه  وااللتزام يف البديع �شِ

»البديع« )البديع 74( وعّب عنه على هذا النحو: »ومن اإعنات ال�شاعر نف�َشه 

مثلة منها قول  يف القــــــوايف وتكلِّفه من ذلك مــــــا لي�س له« و�رضب عدداً من االأ

اأحد ال�شعراء: )من الطويل(

باحث يف الرتاث العربي )�سورية(. ❁❁

ò

اإرها�صات اللزوميات عند املعّري

له نبهان د. عبد الإ

❁
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ي���ق���ول���ون يف ال���ب�������س���ت���ان ل���ل���ع���ن ل�����ّذٌة        

اآ����س���ِن ويف اخل���م���ر وامل�������اء ال������ذي غ�����ُر 

��ه��ا         امل��ح��ا���س��ن ك��لَّ ت��ل��ق��ى  اأن  ���س��ئ��ت  ف�����اإن 

املحا�سِن جميع  ت��ه��وى  َم���ْن  وج��ه  ففي 

�صبع امل�رصي )ت 654  و�صّماه ابن اأبي الإ

هـ( بـ »باب اللتزام« وو�صحه بقوله: )حترير 

التحبري 517(

أو ال�صاعر  »وهو اأن يلتزم الناثر يف نرثه، ا

يف �صــــــعره، قبل روّي البيت من ال�صعر حرفاً 

ف�صــــــاعداً على قدر قّوته، وبح�صب طاقته، 

م�رصوطاً بعدم الُكلْفــــــة، وكرر هذا التعريف 

يف كتابه الثاين املو�صــــــوم بـ »بديــــــع القراآن« 

ومن هذا ال�صــــــبغ الــــــذي ورد بال كلفة قوله 

�ِس}     ���َواِر اْلُكنَّ ، اْلَ ����سِ نَّ ���ُم ِباخْلُ ْق�سِ تعاىل {َف���َ� اأُ

أّم َزْرع يف حديثها  )التكوير 15، 16(  وكقول ا

أبي َزْرع  عن ا

أقّبح«. أنام فاأت�صّبح، واأقول فال ا »فعنده ا

 يف هذا الباب هو غري 
ٍ
وكل ما وقع ملتقّدم

مق�صود، و�رصب مثاًل لذلك قول اأبي 

نوا�س: )من الكامل(

واأَم����������������ا وزْن����������������ِد اأب�����������ي ع������ل������يٍّ اإن�����������ه       

ُح��ك��ا ق���د  ���س��ه��ٌل  ا����س���ت���ورْي���ت  اإذا  زْن������ٌد 

ه��م��ت��ي        ع������ايل  ال�������س���ن���َع  ل���ت���اأب���ى  اإّن 

م��دح��ك��ا اإاّل  وت������ع������اُف  غ����رك����م  م�����ن 

�صــــــبع اأن املتاأخرين  أبــــــي الإ وذكــــــر ابن ا

اأكرثوا من هذا الباب قا�س������دين عمله، حتى 

عم������ل املعّري من ذلك ديوان������اً كاماًل مفرداً 

ومنه قوله: )من الطويل(

ل���ك احل���م���ُد اأم�������واه ال���ب���الد ب��اأ���رصه��ا           

����ت ب���امل���ل���وح���ة زم�����زم ����������ذاٌب وخ���������سّ عمِ

اأنُفه            ي�ستاف  الوح�س  غري  احل��ّظ،  هو 

خ��زام��ى، واأن���ف ال��َع��ْود ب��ال��ُع��ود ُي��ْخ��زم

فلزوم م������ا ال يلزم اإذاً هو �س������بغ بديعي 

أ�سار  عرفه ال�سعراء والنّقاد قبل املعّري، وقد ا

املعّري نف�س������ه اإىل وجود ذلك يف �سعر بع�س 

َمْن قبله من ال�سعراء، قال: )من الب�سيط(

اأن��������ا يف ح������ريف اأه�����ب�����ت ل��ه          » »ك������ث������رّيٌ

يف ال���ت���اء ي���ل���زم ح���رف���ًا ل��ي�����س ُي��ل��ت��زم

ويف هذا البيت ي�سري املعري اإىل ق�سيدة 

أولها: )من الطويل( كثرّي عّزة التائية التي ا

خ���ل���ي���ّل���ي ه������ذا رْب���������ُع ع��������ّزة ف��اع��ق��ال         

ق��ل��و���س��ي��ك��م��ا ث���م اب��ك��ي��ا ح��ي��ث ح��ّل��ت

���ا ت����راب����ًا ك����ان ق���د م�������ّس ج��ل��ده��ا         وم�������سَّ

���ي���ت���ا وظ�������اّل ح���ي���ث ب����ات����ْت وظ����ّل����تمِ وبمِ

ع��ن��ك��م��ا         اهلل  مي���ح���َو  اأن  ت���ي���اأ����س���ا  وال 

���س��ّل��تمِ ح���ي���ث  ���س��ّل��ي��ُت��م��ا  اإذا  ذن�����وب�����ًا 

)ديوان كثري: ق3 ب1 – 4 �س95(

وهي ق�س������يدة بلغت ثالث������ًة واأربعني بيتاً 

يف ديوانه، الت������زم يف قوافيها حرفني، الالم 

والتاء، ومل يخرج عن ذلك �سوى بيٍت واحد:
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ف�����وا ع���ج���ب���ًا ل��ل��ق��ل��ب ك���ي���ف اع����رتاُف����ه       

ول���ل���ن���ف�������س مّل������ا وّط������ن������ْت ف���اط���م���اأّن���ت

ن  ومل يبتعد ال�س������اعر كث������رياً عن الالم، الأ

النون اأخُت الالم، فاأبو العالء املعري ي�س������ري 

اإىل هذه الق�س������يدة وكاأنه يحذو حْذوها يف 

لزوميات������ه، وم������ن اجلدير بالذك������ر اأن لكثرّي 

ق�سيدًة اأخرى يف رثاء عبد العزيز بن مروان 

أولها )من الطويل( ا

ف����ُح����ّم����تمِ         ب����ال����ّن����ي����اع  داٍر  اأاأط���������������الَل 

ت �مَّ �سُ ث���ّم  ا�ستعجمت  ف��ّل��م��ا  ���س��األ��ُت، 

علت        وق����د  ال���ن���ائ���ح���اتمِ  ّن  الأ ع��ج��ب��ُت 

�������َم�������تمِ م�����س��ي��ب��ُت��ه ق���ه�������رًا ف���ع���ّم���ْت واأ����سْ

)ديوان كثري ق54 ب1-2 �س323(

وق������د بلغت هذه الق�س������يدة ع�رصين بيتاً 

التزم يف �ستة ع�رص بيتاً منها امليَم والتاء.

اً« كان اأول من 
ّ

وال يعن������ي هذا اأن »كث������ري

ا�سطنع هذا الفن، فاأوائله عرفت يف ال�سعر 

ع�س������ى  اجلاهلي، ووردت عفواً يف �س������عر االأ

والنابغ������ة وطرف������ة وعمرو بن مع������د يكرب 

وغريهم، لكّن »كثرّياً« نظم ق�س������يدة لزومية 

������ه  مطّولة تناقلها رواة ال�س������عر، لذلك خ�سّ

أبا  أب������و العالء باإ�س������ارته، وال يعني ه������ذا اأن ا ا

العالء �س������نع لزومياته متابعًة منه لكثرّي، اإّن 

أ�سبابه التي جعلته ي�سطنع هذا  له دوافعه وا

ال�س������بغ ويبني عليه ديواناً كاماًل، مما �سريد 

ذكره الحقاً .

أنه ارحتل اإىل بغداد  يف �سرية اأبي العالء ا

ودخلها اآخر �س������نة ثمان وت�س������عني وثالثمئة، 

أربعمئة، لقي  ومكث فيها اإىل رم�س������ان �سنة ا

أدباءها وجال�س������هم  أثناء ذلك علماءها وا يف ا

واّطل������ع عل������ى مكتباتها وح�������رص جمامعها، 

وخ�سو�س������اً جمل�������س عبد ال�س������الم الب�رصي 

الذي كان يعقده يف داره يوم اجلمعة، وجممَع 

ال�رصيف املرت�س������ى وغري ذلك مما ذكره يف 

�سعره.

أنه ترك بغداد ل�س������ببني:  ويذكر املعّري ا

هما الفقر ومر�س اأمه، وقد �رصح بذلك يف 

ق�س������يدة بعث بها اإىل اأبي القا�سم التنوخي: 

)من الب�سيط(

اأث������������ارين ع����ن����ك����ُم اأم�����������������ران: وال���������دٌة         

األ�����ق�����ه�����ا، وث����������راء ع�������اد م�����س��ف��وت��ا مل 

ال��ب��ني ث��م ق�سى           اأح��ي��اه��م��ا اهلُل ع�����رَص 

ُم��وت��ا اأن  خ��ري��ن  ال��ذُّ اإىل  ي�����اب  االإ ق��ب��ل 

ل�������وال رج�����������اُء ل���ق���ائ���ي���ه���ا مل������ا ت���ب���ع���ْت            

��ل��ي��ت��ا َع��ْن�����س��ي دل���ي���اًل ك�����رصِّ ال��غ��م��د اإ���سْ

ن���������س ط���اوي���ًة          وال ���س��ح��ب��ُت ذئ�����اب االإ

اجَل����ْدَي يف اخل�����رصاء م�سبوتا ت��راق��ب 

ويف طريقه من العراق اإىل املعّرة – معرة 

 اأمه التي كان يت�سّوق اإىل 
ُ
النعمان – بلغه نَْعي

لقائها، فقال فيها ق�سيدته: )من الوافر(
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����َم����اممِ              ����س���م���ع���ُت َن����ع����ّي����ه����ا، �����س����ّم����ي �����سَ

َه������َم������اممِ ال  ال���������ع���������واذُل:  ق��������ال  واإن 

اأّم               ج�������������������داث  االأ اإىل  واأّم��������ت��������ن��������ي 

اأم������ام������ي ��������س�������ارت  اأن  ع������ل������ّي  ي������ع������ّز 

م�������س���ْت وق������د اك���ت���ه���ل���ُت وخ�����ل�����ُت اأين             

����ط����اممِ ر�����س����ي����ٌع م�����ا ب���ل���غ���ت م�������دى ال����فمِ

و�س������ل الرجل اإىل املع������ّرة، وقرر اعتزال 

النا�س ولزوَم بيته وبلده قال:

أربعمئة،  »لزم������ُت م�س������كني من������ذ �س������نة ا

أتوّفر على ت�سبيح اهلل ومتجيده،  واجتهدت اأن ا

أ�سياء...  اإال اأن اأ�سطرَّ اإىل غري ذلك، فاأمليت ا

وهي عل������ى �رصوب خمتلفة، فمنها ما هو يف 

الزهد والعظات، ومتجيد اهلل �س������بحانه من 

املنظوم واملنثور، فمن ذلك الكتاب املعروف 

ب������� »الف�س������ول والغاي������ات« وه������و كتاب 

لَف،  مو�س������وع على حروف املعجم ما خال االأ

ن فوا�س������له مبنّي������ة على اأن يك������ون ما قبل  الأ

ألف������اً، ومن املحال اأن  احل������رف املعتمد فيها ا

يجمع ب������ني األفني، ولكن جتئ الهمزة وقبلها 

أل������ف، مثل الغطاء وك�س������اء، وكذلك ال�رصاب  ا

وال�س������باب يف الب������اء، ثم على ه������ذا الرتتيب 

)تعريف القدم������اء: 38(... »وكان املعّري يف 

هذه املرحلة، مرحلة بداية العزلة قد رف�س 

ال�س������عر وان�رصفت عنه نف�س������ه، ومل يعْد اإليه 

اإال بعد اأن حدد له م�سموناً معيناً يّتفق وما 

ورد يف قوله ال�سابق من تخ�سي�س كالمه يف 

متجيد اهلل وت�س������بيحه، ويف الزهد والوعظ 

كما �سيذكر الحقاً.

    يف ه������ذه املرحلة كت������ب املعّري كتابه 

الف�سول والغايات يف متجيد اهلل واملواعظ. 

واملراد بالف�سل اجلزء املبني على حرف من 

حروف املعجم، وامل������راد بالغايات: القوايف، 

ن  ن القافية غاية البيت اأي منتهاه. وذلك الأ الأ

كل ف�س������ل موؤلٌف من مقاطع يختلف عددها 

أ بكلمة  خر، وكل مقطع غالباً يبدا من ف�سل الآ

»رْجع« يليه تف�سري الغريب .

وينته������ي كل رج������ع بكلم������ة عل������ى قافية 

)�سجع( ما قبله، مثل: زاب، َحَزاب، فحزاب 

وهكذا... و�س������اأذكر مثالني لي�س������ح لنا بناء 

الكتاب: )الف�سول والغايات: 122(

رج������ْع: الّذارُع �رّص من ال������دارع، كم َحَمل 

عل������ى الُغل������ول، �س������اأٌب مغلول، جاء بع�س������يٍّ 

، فُذبَح، فدمه جاٍر حتى ي�سبَح، 
ّ
كاحلب�س������ي

والنفو�س بذلك متفّكنات. غاية

تف�سري: الّذارع: زّق اخلمر وكذلك ال�ّساأْب. 

أي�ساً �ساأٌب.  وامِل�ْساأب: زّق الع�سل وقد يقال له ا

واملتفّكنات: املعجبات املتفّكهات.

رجع: ل������و �س������اء اخلال������ق اأراك احلْرب 

يف �س������خ�سٍ يظهُر عر�س������اً كاجلوهر، تقول 

فتجه������ُر: يا عق������اُب ُحومي ُحوم������ي، بينهُم 
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احلق������ي وقوم������ي، اإن قيل للجائلة �ُس������ومي، 

أ�سبعِت قعيَدك ومل ت�س������ومي، ف�سّبحي رّبك  ا

يف الُوَكنات. غاية

تف�سري: بينهم احلقي وقومي: مثل ي�رصب 

للق������وم اإذا وقع بينهم �رّص �س������ديد، واجلائلة 

ها هنا: الفر�س. و�ُس������ومي: من قولهم: �سام 

ر�س. والقعيد:  اإذا ذهب على وجه������ه يف االأ

الَف������ْرخ. والُوكنات: جمع ُوْكنة وهو املو�س������ع 

أي�س������اً  الذي يق������ع عليه الطائر، وهو الوْكن ا

أ بكلمة رجع،  وجمعه وُكون. فكل مقطع يبدا

وقد تفاوت عدد املقاطع يف كل ف�سل، فقد 

ا�س������تمل ف�سل الباء على ثالثة وثالثني ومئة 

مقطع – م������ا عدا املفقود منها – كل مقطع 

ينته������ي بغاية عل������ى الباء الت������ي قبلها األف: 

أتراب، احلّراب، اخُلّراب. راب، اجلراب، ا االآ

وا�س������تمل الف�س������ل الذي غاياته ثاء على 

أربع������ة وخم�س������ني مقطع������اً كل مقطع ينتهي  ا

بالثاء الت������ي قبلها األف: يا خب������اث، بواّلث، 

انتقاث، الهثاث، الّرغاث... 

نالح������ظ اأن املع������ّري ال������ذي فر�س على 

نف�س������ه العزلة بعد اأن ُفر�������س عليه العمى، 

وفر�س على نف�سه النرث بعد اأن رف�س ال�سعر، 

أنه قد فر�س على نف�س������ه قيوداً يف  نالحظ ا

هذا النرث، فقد قيد نف�س������ه ب������اأن يكون نرثه 

يف متجيد اهلل واملواع������ظ، وقيد نرثه غالباً 

ألزم نف�س������ه يف كل مقطع  بال�س������جع، واأخرياً ا

من ف�س������ل بغاية. وقد ا�س������تمل الكتاب على 

ل������ف، واأعتقد اأن  ح������روف املعجم ما عدا االأ

ه������ذا الكتاب كان �س������خماً يف عدة جملدات 

ن املجلد الذي و�سل اإلينا منه يقع يف نحو  الأ

470 �س������فحة مل ي�ستمل اإال على �ستة حروف 

هي الباء والتاء والثاء واجليم واحلاء واخلاء 

أنه �س������قط منها ما �س������قط، وقد  م������ع العلم ا

أبو العالء من ذكر غري������ب اللغة وقام  أك������رث ا ا

بتف�س������ريه، فكاأنه كان له اإىل جانب غر�س������ه 

 غر�ٌس تعليمي .
ّ
�سا�سي االأ

ل������ن اأعر�س ملا اأثري من جمادالت ب�س������اأن 

أراد  أنه ا ه������ذا الكتاب، فقد اّتهمه بع�س������هم ا

بكتابه وف�س������وله معار�س������ة القراآن الكرمي، 

أ�سّد ذكاًء من  أبو العالء ا ورّد عليهم اآخرون، وا

اأن ي�س������ع نف�سه يف مثل هذا املو�سع، واأرّجح 

ما ذهب اإليه العاّلمة حممد �س������ليم اجلندي 

»ت������� 1955م« الذي قال ب�س������اأن هذا الكتاب: 

)اجلامع 2: 784(

أراد اأن يعر�س  أبا العالء ا أّن ا »والذي اأعتقده ا

مثاالً وا�س������عاً من علم������ه واّطالعه، واأن يبنّي 

�س������ورة من عبقريته وقدرته على الت�رّصف 

لفاظ واملعاين، فو�س������ع هذا الكتاب، كما  باالأ

و�سع البديع )ت� 398 ه�( واحلريري )ت� 516 

ه�������( )املقامات ( واختار العظة والتزهيد يف 



اإرها�صات اللزوميات عند املعّري

ول  2010 318 الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

نهما األ�سق بحياته من غريهما«. الدنيا، الأ

أنه بداأ يف الف�س������ول  مر املهّم لدينا ا واالأ

والغاي������ات باإل������زام نف�س������ه بغاية )ب�س������جعة، 

بقافية( يف نهاية كل مقطع )رْجع(.

أبو العالء نقلًة اأخرى، ولكن  ن �سينتقل ا واالآ

ر�ساد،  يف الطريق نف�س������ه، طريق الوعظ واالإ

ر�س������اد  ولك������ن النْقل������ة تتمثل باأن الوعظ واالإ

أو لنقل نرثاً و�سعراً على  �سيكون �سعراً ونرثاً، ا

أبو  حروف املعجم جميعها... وهكذا �سّنف ا

العالء كتابيه »ُملقى ال�س������بيل« مبعنى ال�سيء 

املطروح يف الطريق. قال ابن العدمي:

»وكتاب »ُملْقى ال�سبيل« وهو كتاب وعظ، 

ي�س������تمل على نرث ونظم على حروف املعجم، 

أبيات �سعٍر«  على كل قافيٍة ف�سل نرٍث وا

مل ي�س������تمل ه������ذا الكت������اب عل������ى مقدمة 

أ  للمعّري، ومل ي�س������قط من ن�سخه �سيء، بل بدا

الكتاب ب�سند الرواية بعد الب�سملة وال�سالة 

على النبي على هذا النحو:

أبو من�سور، عبُد املح�سن  حدثنا ال�س������يخ ا

بن حممِد بِن عليِّ التاجر، قال:

قرئ على اأبي العالء، اأحمَد بِن عبد اهلل 

أ�س������مع، يف �سهر  أنا ا بن �س������ليمان التنوخي، وا

أربعمئة،  ول من �س������نة �سبٍع واأربعني وا ربيٍع االأ

قيٌل له كاَن.

أ بع������د ذلك حرف الهمزة على هذا  ويبدا

النحو: )ملقى ال�سبيل: 98(

كم يجني الرجُل ويخطئ، ويعلُم اأن حتفه 

ال يبطئ: ) م الكامل(

و          ل�����ي�����خ�����ط�����������وؤ ن��������������������������������������اَم  االأ اإنَّ 

اخل�����ط�����ي�����ئ�����ْه اهلل  وي�������غ�������ف�������ر  َن 

وَن ع����������ن اجل�����م�����ي������          ك����������م ي����������ب����������ط����������وؤ

ب����ط����ي����ئ����ْه م�������ن�������اي�������اه�������م  وم�������������ا  لمِ 

لف: )ملقى ال�سبيل:  وبعد الهمزة تاأتي االأ

)102

آدَم يف �س������رٍي و�رُصَى، يهجُر حلر�سه  ابُن ا

الكرى، وطال ما كَذب وافرتى، لي�س������َل اإىل 

خ�س������ي�س الِقرى، واإمنا يح�ُس������ل على الرثى، 

كاأنه ال ي�سمع وال يرى: )من ال�رصيع(

اأم�����������ا ُي������ف������ي������ُق امل�����������رء م�������ن ������س�����ْك�����رهمِ        

ى وال�����������������رصُّ ��������س�������ريه  يف  جم������ت������ه������دًا 

خ�������������رى ف����ل����م ت��ن��ت��ب��ه         من��������َت ع������ن االأ

ال���ك���رى ه����ج����رت  ال�����دي�����ن  �����س����وى  ويف 

م����ع���������رٍص          اإىل  راح  ق���������ائ���������ٍل  ك���������م 

اأب���������ط���������ل ف�����ي�����م�����ا ق�������ال�������ه واف�����������رتى

ع�����ل�����ى ال���������ق���������َرا ي����ح����م����ل اأث�����ق�����ال�����ه          

��������رى واإمن������������������ا ي����������اأُم����������ل ن���������������ْزر ال��������قمِ

ي�����ف�����ت�����ق�����ر احل���������������ّي وُي��������������������رْثي وم������ا         

ال��������رثى يف  ُج����������ْث����������وًة  اإال  ي�����������س�����ري 

ا�������س������م������ْع ف������ه������ذا ه������ات������ف �������س������ادٌق          

ت������رى ف�������ه�������اّل  ع�������ْق�������ب�������اك،  اأراك 
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وا�س������تمّر على هذا النه������ج حرفاً حرفاً 

بادئاً من الهمزة منتهياً بالياء.

أبا العالء قد عاد اإىل ال�سعر  نالحظ اأن ا

يف ه������ذا الكتاب بع������د اأن كان قد رف�س������ه، 

لك������ّن عودته كانت بعد اأن ح�رص مو�س������وعه 

يف متجي������د اهلل ويف الزه������د واحلث عليه. 

أو لنقل  أنه فر�������س على نف�س������ه ا ونالح������ظ ا

ألزمها اأن تبني الكتاب على حروف املعجم،  ا

مع التزام ال�س������جع والروي يف كل حرف كما 

الحظن������ا، م������ع اأن ظاهرة لزوم م������ا ال يلزم 

ظهرت بوادرها وا�س������حة يف ملقى ال�سبيل، 

أثناء  بعد اأن كانت مبثوثة عن غري ق�سد يف ا

الف�سول والغايات وتالفيفه .

كل هذا يرجح اأن كتاب »ُملقى ال�س������بيل« 

أّلف بعد الف�س������ول والغايات وقبل البدء  قد ا

بنظ������م اللزوميات. ويغ������دو ما انته������ى اإليه 

أنه  حمققه الدكتور ال�سعيد ال�سيد ِعبادة من ا

أْملي يف اأواخر �س������نة 403 ه������� تقريباً، اأقول  ا

يغ������دو هو التاريخ الذي يطم������اأّن اإليه. وكان 

�ستاذ ح�س������ن ح�سني عبد الوهاب )1884  االأ

أّلف  – 1968م( قد رّج������ح »اأن يكون املعّري ا
ه������ذا الكتاب زمن عزلته وانقطاعه ) حوايل 

خ������ري من  �س������نة 430 ه������� ( اأي يف ال������دور االأ

حياته، وقد زه������د يف الدنيا القرتاب اأجله، 

أراد الرجوع للمبادئ الدينية، و�س������لك  فكاأنه ا

طريقة الوعظ والنُ�ُسك، ومت�ّسك باالعتقاد، 

أي������ن قوله زمن �س������غره، مل������ا كان يف غرارة  وا

قواه، وعنفوان �سبابه: )من الطويل(

�سفاهًة         م��ّن��ا  ال�����س��ح��ك  وك����ان  �سحكنا 

ي��ب��ك��وا اأن  ال��ب�����س��ي��ط��ة  ل�����س��ّك��ان  وُح������ّق 

ّي��������������ام ح����ت����ى ك���اأن���ن���ا         حُت����ّط����م����ن����ا االأ

زج����������اٌج، ول����ك����ن ال ُي����ع����اد ل���ن���ا ���س��ب��ك

م������ن اعرتاف������ه بالبعث واملع������اد يف هذه 

خرة  الر�سالة ) ُملقى ال�سبيل( كقوله: »ويف االآ

يك���ون املجم���ع. وكقول���ه: وعن���د الب���اري تكون 

لف ...«. الزُّ

وما ذكره املرحوم ح�س������ن ح�س������ني عبد 

الوهاب لي�س دلياًل عل������ى تاأخر زمن تاأليف 

ّن املع������ّري لزم العزل������ة منذ عام  الكت������اب، الأ

ألزم نف�س������ه بتمجيد اهلل واحل�س  400ه������� وا

عل������ى الزهد منذ ذلك احلني، و�س������من هذا 

ول »الف�سول  التوّجه �س������نف كتابه النرثي االأ

نف�س������ه با�س������تيفاء حروف  والغايات« ملزماً 

املعج������م وبالغاي������ات )الق������وايف ( وكان م������ن 

 اأن يوؤلف كتابه الثاين نرثاً و�س������عراً 
ّ
املنطق������ي

ملزم������اً نف�س������ه با�س������تيفاء ح������روف املعجم 

وبال�سجع والقوايف على هذه احلروف ح�سب 

ت�سل�س������لها... فال داعي لينتظ������ر اإىل اأواخر 

نه كان قد  عمره لي�سّنف مثل هذا الكتاب الأ

�سغل نف�سه با�ستيفاء حروف املعجم يف لزوم 

ما ال يلزم.
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أب������و العالء اأن  بع������د ُملقى ال�س������بيل راأى ا

يعود اإىل ال�س������عر، وكيف يع������ود بعد اأن قرن 

ال�سعر بالكذب وبالتك�سب وقد ترّفع هو عن 

مر حرج  مرين يف �سعره كله ؟ مل يكن يف االأ االأ

بعد اأن حّدد مو�سوعات �سعره قال:

 يل قدمي: )لزوم 
ٍ
وق������د كنت قلت يف كالم

ما ال يلزم 1: 47(

اإين رف�ست ال�سعر رف�س ال�سْقب ِغْر�َسه، 

وال������راأل تريكته، والغر�ِس ما ا�س������تجيز فيه 

الكذب، وا�ستعني على نظامه بال�سبهات.

أّم������ا الكائن عظ������ًة لل�س������امع، واإيقاظاً  فا

للمتو�ّسن، واأمراً بالتّحرز من الدنيا اخلادعة، 

واأهله������ا الذين ُجبلوا على الِغ�ّس واملكر، فهو 

اإن �ساء اهلل مما يلتم�س به الثواب.

وقد وجدنا ال�سعراء تو�ّسلوا اإىل حت�سني 

املنطق بالكذب – وهو من القبائح – وزّينوا 

ما نظموه بالغزل، و�س������فة الن�س������اء، ونعوت 

بل واأو�ساف اخلمر..اإلخ. اخليل واالإ

ث������م ذكر تخطيطاً حمكم������اً لكتابه املزمع 

اإمالوؤه: )لزوم ما ال يلزم 1: 48(

أ برتتي������ب النظم، وهو  أب������دا وه������ذا حني ا

أربعة  مئة وثالثة ع�رص ف�س������اًل، ل������كل حرف ا

ف�سول، وهي على ح�سب حاالت الروّي، من 

لَف وحدها  �سم وفتح وك�رص و�س������كون اإال االأ

نها ال تكون اإال �ساكنة.  فلها ف�س������ل واحد، الأ

أو  ورمبا جئت يف الف�سل بالقطعة الواحدة ا

القطعتني ليكون ق�ساَء حّق التاأليف.

بع������د اأن كان املعّري قد كلّف نف�س������ه ما 

كلّفها يف الف�س������ول والغايات وُملقى ال�سبيل 

خرية نحو  فاإن������ه راأى اأن يخطو اخلط������وة االأ

االلت������زام بلزوم ما ال يل������زم يف ديوانه الذي 

خطط له منذ البداية قال: )لزوم ما ال يلزم: 

)37 :1

وقد تكلفت يف هذا التاأليف ثالث ُكلٍَف:

أن������ه ينتظم ح������روف املعجم عن  وىل: ا االأ

اآخرها.

والثانية: اأن يجئ رويُّه باحلركات الثالث، 

وبال�سكون بعد ذلك.

أنه لُزم مع كل روّي فيه �س������يءُ  والثالثة: ا

أو غ������ري ذلك من  أو تاء ا ال يُل������ِزم، من������ه ي������اء ا

احلروف.

واملالحظ اأن هذه الُكلف �سديدةُ الوطاأة، 

فهو يلزم نف�س������ه بالقول على كل حرف، مع 

اأن ال�س������عراء يتحامون الغ������ني واخلاء والثاء 

والطاء والظاء، ويقّل �س������عرهم على ال�ساد 

وال�ساد .. والرجل يعرف ما هو ُمْقِدٌم عليه، 

وهو على علم مبا يتحاماه ال�س������عراء، بل اإنه 

�������رصب لنا مث������االً بالبحرتي ال�س������اعر، وهو 

�ساعر مكرث، قال:

أبو عبادةَ، وله �سعر جّم، وال اأعلم  »وهذا ا
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– فيما روي له – �سيئاً على اخلاء وال الغني 
وال الثاء، اإال اأن يكون �س������اذاً مل يَثْبُْت يف اأكرث 

الن�سخ«.

فهذا اإلزام )اأول(

ث������م اإن كل ح������رف يج������ب اأن تتع������اوره 

احلركاُت الثالُث والوقُف، الرفع والن�س������ب 

واجلر وال�سكون.

وهذا اإلزام )ثاٍن(

أو اأكرث،  ث������م اإن كلَّ روّي يلزم قبله حرف ا

وال يُقت�رص يف الق�س������يدة عل������ى روّي واحد 

فف������ي مو�س������ع يلتزم حرفاً قب������ل الروي ويف 

مو�س������ع اآخر يلتزم حرفني قبل الروّي وهذا 

اإلزام )ثالث( وبه �س������ّمي الديوان: لزوم ما ال 

أ�سياء اأخرى. يلزم. مع لزومه ا

وهكذا نكون قد �رصنا مع اأبي العالء فيما 

فر�س������ه اأوالً على نف�سه من عزلة وعلى نرثه 

من قيد يف امل�س������مون ويف ال�سكل ) الغاية ( 

يف الف�س������ول والغايات ثم يف ُملقى ال�س������بيل 

جعل قيوده على امل�س������مون يف النرث وال�سعر 

أي�س������اً على النرث وال�سعر. فكان  ويف ال�سكل ا

ذل������ك مبنزلة التقدم������ة والتمهيد ملا وجدناه 

أمّيا براعة  يف اللزوميات، حيث برع املعري ا

يف ابتكار القيود والُكلف التي فر�س������ها على 

�سعره. ومل ينْ�َس اأن ينبئ عن علمه بالعرو�س 

والقوايف يف مقدمة �سافية للزوميات حتدث 

فيها بالتف�س������يل عن الق������وايف وعن عيوبها 

أنه انتقد  وعّما يجوز فيها وما ال يجوز، كما ا

ال�سعراء الذين ال ي�س������توعب �سعرهم جميء 

احلرف على كل احلركات، مثال ذلك: )لزوم 

ما ال يلزم  1: 37-36(

أبا الطيب ا�ستعمل الهمزة امل�سمومة  »اأن ا

واملك�سورة، ومل ي�ستعمل املفتوحة وال ال�ساكنة، 

وا�س������تعمل ال�س������ني املك�س������ورة دون املفتوحة 

وامل�س������مومة وال�س������اكنة. وكذلك جرى اأمر 

ال�س������عراء املتقدم������ني واملحدث������ني يتبع������ون 

أينما �سلك فهم  اخلاطر كاأنه هادي الركبان، ا

له تابعون«.

اإذاً فق������د تبنّي اأن و�س������ول املع������ّري اإىل 

أنه  اللزوميات �سبقته اإرها�سات هّياأت له، وا

�س������بق بتخطي������ط دقيق �س������ارم يفر�س على 

�س������احبه �رصوباً من الُكلَف وامل�سّقات، ولكّن 

هذا ال يعني اأن ل������زوم ما ال يلزم مل يرد قبل 

ذل������ك عند املعّري، لق������د ورد عنده كما ورد 

عند غريه من ال�سعراء الذين ذكرهم والذين 

اأ�رصنا اإليهم، ففي كتابه »ُملقى ال�سبيل« جند 

قوله يف حرف التاء: )من املتقارب(

ي�������������دوُم ال�������ق�������دمي اإل�������������ُه ال���������س����م����اءمِ          

وي�����ف�����ن�����ى ب�����������اأق�����������داره م��������ا ح����������َدْث

ع���ي�������س���ه           يف  امل���������������رَء  اأرغ�����������������َب  وم����������ا 

���ك���ن���ى اجل������دث ول�����ك�����ن ُق�������������س������اراه ����سُ

فقد التزم الدال مع الثاء
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ويف ح������رف ال�س������ني جن������د قول������ه: )من 

املتقارب(

اأي�������ح�������رت��������س امل����������������رُء م��������ن ح���ت���ف�������ه          

������سْ وم�������ا ح���������اَد ع������ن ي�����وم�����ه امُل�����ح�����رتمِ

�����واممِ           ال�����������سّ ن�����ظ�����رُي  اإال  ال�����ن�����ا������سُ  ه�����ل 

��������������������ٌد ت���ف���ت�����������ر����ْس واآج�������ال�������ه�������م اأ�������سُ

ب��������ا وحُت�������������لُّ ال�����وه�����������وَد            حُت�����������ُل ال��������رُّ

ي����ن���������در�����سْ اأن  ل�����ل�����ّرب�����������ع  والب��������������ّد 

بيات التزم الراء مع ال�سني. ويف هذه االأ

مور يف »ُملقى  على اأن ظهور مثل هذه االأ

ال�س������بيل« وقبله يف »بع�س غايات« الف�سول 

والغايات مل ياأت عن تخطيط �س������ابق، واإمنا 

جاء عن مقدرة لغوية عالية، ورغبٍة يف اإحكام 

يق������اع، وحّب مف������رط للقي������ود والُكلَف...  االإ

وه������ذا كله ما ّمه������د اإىل التكلّف املخطط له 

واملق�سود بذاته يف اللزوميات كما يف قوله: 

)من املن�رصح(

اإي��������������اك واخل��������م��������َر ف�����ه�����ي خ����ال����ب����ٌة           

ال������َغ������َل������ُب ذاك  خ����������اب  غ�������ال�������ب�������ٌة، 

����ل����ْت            خ�����اب�����ي�����ة ال��������������راح ن�������اق�������ٌة ح����فمِ

ل����ي���������س ل�����ه�����ا غ���������رَي ب�����اط�����������������ٍل ح����ل����ُب

اأ�����س��������������اأم م�����ن ن����اق����ة ال���ب�������س���و����س ع��ل��ى 

ال��ط�����ل��ب ع��ن�����ده��ا  ن���ي���ل  واإن  ال���ن�������ا����س 

دّرت����ه����ا         ح���ل���ب���َت  اإن  خ������ْف  ������س�����المِ  ي�����ا 

ح����ل����ُب ب�����دائ�����ه�����������������ا  ت������رتام�������������ى  اأن 

������س�����ه�����ا         اأف�������������س������ل مم��������ا ت�����������س�����مُّ اأك�����وؤ

���������س����ا�����سُ وال����ع����ل����ُب م�����ا ����س���م���َن���ْت���ه ال����عمِ

أبو العالء وما اإليه. عبد العزيز امليمني. طبعة م�سورة يف دار الكتب العلمية – بريوت 1983م.  ا  -

البديع. ابن املعتز. حتقيق كرات�سكوف�سكي. ت�سوير مكتبة املثّنى ببغداد.  -

�سبع امل�رصي. حتقيق حفني حممد �رصف. القاهرة 1957. بديع القراآن. ابن اأبي االإ  -

جتديد ذكرى اأبي العالء. طه ح�سني. دار املعارف مب�رص 1963.  -

�سالمية  على لل�سوؤون االإ �سبع امل�رصي. حتقيق د. حفني حممد �رصف. املجل�س االأ حترير التحبري. ابن اأبي االإ  -

– القاهرة 1383ه�.
آثار اأبي العالء. دار الكتب امل�رصية 1944. تعريف القدماء باأبي العالء. جلنة اإحياء ا  -

آثاره. حممد �سليم اجلندي. املجمع العلمي العربي بدم�سق 1963. اجلامع يف اأخبار اأبي العالء املعّري وا  -

ديوان كثرّي عّزة. حتقيق اإح�سان عبا�س. دار الثقافة – بريوت – 1971.  -

أبو العالء املعّري. بعناية حممود ح�سن زناتي – القاهرة 1938. الف�سول والغايات. ا  -

بياري – القاهرة 1959. أبو العالء املعّري . �رصح وحتقيق اإبراهيم االأ لزوم ما ال يلزم. ا  -

أبو العالء املعّري. حتقيق و�رصح د. ال�سعيد ال�سيد ِعبادة – دار الب�سائر. القاهرة 2007. ُملقى ال�سبيل. ا  -

بي العالء املعّري. املجمع العلمي العربي بدم�سق 1945. لفي الأ املهرجان االأ  -

مراجع البحث:
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)قراءة يف مناذج �شعرية من حلب(

أبرز تلك امللهمات، تغنَّى بها، باأنوثتها،  أة ا ملهمات ال�ّش������اعر كثريات، واملرا

بجمالها املادّي واملعنوّي، وطافْت به عيناها عوامل املعقول والالمعقول، وعلى 

يها توّقَف فرا�شًة ت�شتعدُّ لعبوِر امل�شافات، وهكذا كان لل�شاعر جمال يف  ورد خدَّ

كل جزء من اأجزاء ج�شدها، بل كان له جمال يف كيانها ب�شكل عام، وكانت يف 

مل، واحللم، واملكان، والزمان، وهي الف�شاء  كّل جارحة من جوارحه، فهي الأ

لأ فيه جنوم ال�ش������عادة واأقمار احلياة، وهي �شورة ت�شمو  ال�ش������فاف الذي تتالأ

كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان اأنور الرحبي.

❁❁

ò

ال�شاعرُة.. 

كيف يراها ال�شاعُر يف ق�شائده؟!!

عبد القادر حّمود

❁
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على كّل �ص������ورة، اإنها احلبيبة املتلهفة للقاء 

فار�صها العا�صق، وهي املالذ لروحه القلقة لو 

، واأجه�ش  اأن العوا�صف �صاءت ما ال يودُّ

الوقت م������ن حول������ه، ولكن ثمة �ص������وؤال، 

ه������ل كانت تلك امللهمة دائم������اً كما يريد لها 

أو كما يريد منها؟، وهل كان هو  ال�ص������اعر؟، ا

خ������ر يف تعامله مع ملهمت������ه على قدر من  االآ

أم اأن احللم يطغى؟،  الت������وازن واملعقولي������ة؟، ا

أة املث������ال هاج�ش ال بدَّ من������ه واإن كان  وامل������را

أ�ص������ئلة �ص������تى،  أو م�ص������تحياًل، ا املنال بعيداً، ا

خر،  جابة عنه، والبع�ش االآ بع�صها ميكن االإ

خري ال يريد اإجابة،  ال جواب له، وبع�صها االأ

أنه �ص������وؤال، فه������ل نتوقف  د ا ويكتف������ي مبجرَّ

قلياًل مع اإحدى ملهمات ال�صاعر والتي رمبا 

ك������ر مالءمة لطباعه، اإنها  مثل واالأ كانت االأ

ال�ص������اعرة، تلك امللهمة التي قد متتلك ما مل 

خريات، من رهافة �ص������عور ورّقة،  متتلكه االأ

وغري ذل������ك من املزاي������ا التي ق������د ال توجد 

اإال لدى ال�ص������اعرة، ولك������ن هل هذا فقط ما 

أنثاه التي يتغزل  أو ا يطلبه ال�صاعر يف ملهمته ا

بها، ويت������وّدد اإليها، وت�ص������كن روحه يف دفء 

أ�صياء اأخرى ال ي�صتغني  أم اأن ثمة ا جوانحها؟!، ا

عنه������ا يف تلك امللهمة؟.. اإنها فر�ص������ة لنتابع 

ذلك ونتتبَّعه، ولكن من خالل روؤيا ال�ص������اعر 

أ�ص������قطها على الورق،  ذاته وعرب كلماته التي ا

ويف هذا ال�س������دد نختار ق�س������ائد خلم�س������ة 

�س������عراء من حلب، كل منهم يخاطُب �ساعرًة 

ل بها يف ق�سيدته، والق�سائد حتمل  أو يتغزَّ ا

عناوين ترتاوح بني )�ساعرة( و)اإىل �ساعرة(، 

أبو قو�س  فهناك ق�س������يدتان لل�ساعرين عمر ا

)1913- 1981م( وحمم������د كمال )1938م( 

حتم������ل كل منهما عنوان )�س������اعرة(، وهناك 

ثالث ق�سائد حتمل كل ق�سيدة منها عنوان 

)اإىل �ساعرة(، وهذه الق�سائد لل�سعراء: علي 

النا�������رص )1890– 1970م( وعل������ي الزيب������ق 

2008م( وم�سطفى اأحمد النجار   –1928(

)1943م(، فكيف راأى كل �س������اعر من هوؤالء 

�س������اعرته، ماذا قالت له وماذا قال لها، ويف 

النتيجة، ماذا يريد ال�ساعر من ال�ساعرةّ؟.. 

ف������اق التي ميك������ن اأن يرتاداها  وما ه������ي االآ

معاً؟!.

لنتناول الق�سائد كاًلً على حدة، ون�ستنتج 

ما ميك������ن اأن ن�س������تنتجه بعد ذل������ك.. يقول 

ال�س������اعر علي النا�رص يف ق�سيدة له بعنوان 

)اإىل �س������اعرة(، وهي م������ن ديوانه املخطوط 

أنا(: )هذا ا

ال، ال يكوْن

ق... اأنا ال اأ�سدِّ

اإنه �سفه الظنون.

هذي الكنوز م�سونة
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حتى ومن عبث العيون

فاعي احلار�سات عيونها ر�سد املنون اإن االأ

❁    ❁    ❁

ال، ال يكون..

اأنا ال اأ�سدق

اإنه �سفه الظنون

اآالء ال حت�سى غدت للتافهني

والرنج�س املخمور يف األق ال�سباح

وال�سنبل املحموم من كبت ال�سنني

فيه ابتهال العطر يف ُحقٍّ �سجني

فيه �سذا خمر غفت فيها ال�سنون

اأنفا�س عي�سى فيه قد بثت لتحيي الغابرين

ها �سفة الزهور على جميع الراغبني؟ اأوقفتمِ

ال، ال يكون.

ونعتقد من خالل قراءتنا لهذه الق�سيدة 

اأن علي النا�رص يعربِّ عن ا�س������تنكاره وده�سته 

من تلك ال�س������اعر التي ال يريد لها اأن تطلع 

اأح������داً على ما كتبته رغم قيمته العالية فهو 

ي�س������فه ب� )الكنوز امل�سونة(، وبالطبع فهو ال 

يريد له������ذه الكنوز اأن تكون �س������حية )عبث 

العي������ون( ح�س������ب قوله، وال يخفي ال�س������اعر 

أمل������ه من اأن يرى مثل ه������ذه الكنوز التي هي  ا

مبثابة النعم الغام������رة مبذولة ل� )التافهني( 

من بني الب�رص، وعلي النا�رص ال�ساعر املده�س 

ي�س������تطيع برباعته الفني������ة اأن ميحو اخليط 

نثى ك�ساعرة وبني ال�ساعرة  الفا�س������ل بني االأ

كاأنثى يع�سقها ويحبها وي�سن بكنوزها املادية 

واملعنوية على �س������واه، فالق�سيدة تعلن قبيل 

نهايته������ا عن ذل������ك عرب اإ�س������ارات واإيحاءات 

أنها �س������فت عما يريد ال�ساعر بالقدر  نعتقد ا

الذي ي�سمح لتلك ال�سورة بالتكامل يف ذهننا 

كقراء لهذه الق�سيدة، فالكلمات التي كتبتها 

تلك ال�س������اعرة يرى بها ال�س������اعر اآالء وروؤى 

ال ت�س������اهيها اأي الت�س������ورات، بل يرى فيها 

ال�س������اعرة ذاتها، فكيف تكون ل�سواه، ولذلك 

جنده يف نهاية الق�س������يدة يكرر مقولته: )ال، 

ال يكون(، وما مييز هذه الق�س������يدة ابتعادها 

عن املاألوف والتقليدي يف الغزل، فهي تعتمد 

الطريق غري املبا�رصة والتي ت�سف وال ت�سفر.

أب������و قو�س فيقول يف   اأما ال�س������اعر عمر ا

ق�سيدة له بعنوان )�ساعرة(، وهي من ديوانه 

)العيون اخل�رص(:

م���ف���ت���ون���ة ب�������س���ع���ره���ا  اإيلَّ  ج����������اءت 

اأت������ف������ّك������ُر ح�����ّب�����ه�����ا  يف  ال������ت������ي  ت�����ل�����ك 

������س�����ق�����راُء �����س����اح����رة اجل�����م�����ال ك���اأن���ه���ا

ي����ع����رُب م�������������الٌك  اأو  مت�������ّث�������ل  ح�������ل�������ٌم 

����س���ع���ره���ا يف  اأ������س�����ع�����ة  ذوَب  وك������������اأن 

مم����ا ي���زي���ن ال�����س��م�����س ����س���اع���ة ت��ظ��ه��ُر

ب�����ل�����واح�����ظ خ�����������رص ح�����ب�����اه�����ا ل����ون����ه

ح������������الم ظ�������لٌّ اأخ�����������رُص م�����ن ج����ن����ة االأ
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وب���������س����دره����ا ن�����ه�����دان ي����زخ����ر ف��ي��ه��م��ا

م�����اء ال�������س���ب���اب ال�����داف�����ق امل��ت��ف��ّج��ر

ق�����ال�����ت واأ���������������رصق وج����ه����ه����ا م���ت���ه���ل���اًل

وب���ن���اظ���ري���ه���ا ط���ي���ف ح�����ب م��ب��ك��ُر

ان����ظ����ر ق�������س���ي���دت���ي ال����ت����ي اأب���دع���ت���ه���ا

ت�سعُر اأوح������دك  ����س���اع���رًة  ل�����س��ت  اأَو 

ف�����راأي�����ت اأج����م����ل م����ا راأي��������ت ق�����س��ي��دة

َث����ُر ف��ي��ه��ا واأغ����ل����ى م����ا ُي�������س���ان وي����وؤ

ح�������س���ن حت������ار ب�����ه ال����ع����ق����ول وط��ل��ع��ة

اأب����ه����ى م����ن ال�����س��ب��ح امل���ن���ري واأن���������رُص

وغ����رق����ت يف ن���ظ���ري اإل���ي���ه���ا ���س��اخ�����س��ًا

اأ���س��ك��و ال���ه���وى ������رصًا وط�����ريف ي��ج��ه��ُر

م�����ا ك������ان اأج������دره������ا واأج������������درين ب��ه��ا

ل����و اأن����ه����ا ن����ظ����رت ك���م���ا اأن�������ا اأن����ظ����ُر

ق����ال����ت ف���ك���ي���ف راأي�����ت�����ه�����ا ف���اأج���ب���ت���ه���ا

غ�����������راء مم�������ا اأب������دع������ت������ه ع���ب���ق���ُر

ق����ال����ت ف����ه����ل اأح���ب���ب���ت���ه���ا ف���اأج���ب���ت���ه���ا

اد وي��ح�����رُص ح���ب���ًا ي�����س��ي��ق ب���ه ال����ف����وؤ

وخ���ف�������س���ت راأ������س�����ي م���ط���رق���ًا م��ت��ح��ريًا

وج����������رت غ������وال������ب ع����������ربٍة ت����ت����ح����ّدُر

هذه الق�سيدة تاأخذ الطابع الق�س�سي، 

وىل فيما اخرتناه منها جند  بيات االأ ومنذ االأ

الً ب�ساعرته، التي هي حمبوبته  ال�ساعر متغزِّ

اأو مع�سوقته كما تف�سح الق�سيدة، فال�ساعر  

ال يخ������رج عن املتعارف علي������ه والتقليدي يف 

طريقة غزله، فري�سم لنا �سكل تلك ال�ساعرة 

�سقر، وعيونها اخل�رص وغري ذلك من  بلونها االأ

�سفات ج�سدية، ثم ينتقل اإىل الغزل باحلالة 

أو التي خلقتها عنده، وهنا  التي جمعته بها ا

نثى تلك هي  ترتفع الق�س������يدة لن�سعر باأن االأ

�ساعرة بحق، رغم اأن الق�سيدة دائماً تقودنا 

نحو كونها غزالً باأنثى وح�سب:
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ق�����ال�����ت واأ���������������رصق وج����ه����ه����ا م���ت���ه���ل���اًل

وب����ن����اظ����ري����ه����ا ط����ي����ف ح������ب م���ب���ك���ُر

ان����ظ����ر ق�������س���ي���دت���ي ال����ت����ي اأب���دع���ت���ه���ا

ت�����س��ع��ُر اأوح��������دك  �����س����اع����رًة  ل�����س��ت  اأَو 

النظ������رة  أو  ا املج�س������د  احل�س������ن  وم������ن 

التج�س������يدية، يوغ������ل ال�س������اعر اإىل املع������اين 

املجردة، تاركاً ال�س������اعرة بكونها �ساعرة، اإىل 

أنثى، بل مع�سوقة ح�سناء،  ال�س������اعرة  بكونها ا

ي�س������كو اإليها هواه ولواعج ذات������ه، فيقدم لنا 

تو�سيفاً مبا�رصاً حلاله مع تلك ال�ساعرة، التي 

يتمنى عليها اأن تراه كما يراها، اأو حتبه كما 

يحبه������ا، وهنا تاأخذ الق�س������يدة منحًى تغلب 

عليه بع�س �سمات احلب العذري، من �سكوى 

وحرمان و�سوى ذلك:  

م�����ا ك������ان اأج������دره������ا واأج������������درين ب��ه��ا

ل�����و اأن�����ه�����ا ن�����ظ�����رت ك����م����ا اأن���������ا اأن�����ظ�����ُر

وثمة طرافة قبيل النهاية تبدو يف موقف 

ال�س������اعر املت�ساغل بال�س������اعرة عن �ِسعرها، 

أو اللقطة الطريفة لل�س������اعر  وهذه الطرافة ا

قادته اإىل تلك النهاية املميزة للق�سيدة والتي 

رفعت امل�س������توى الفني للن�س ال�سعري ب�سكل 

�س������لوب ال�سعري  عام، وهذا ال يخرج عن االأ

املتبع يف تلك املرحلة والذي برع فيه �سعراء 

أبو  ذلك اجليل وخا�سة ال�ساعر الكبري عمر ا

ري�سة.

وننتقل اإىل ق�سيدة لل�ساعر علي الزيبق، 

حمل������ت عنواناً هو )اإىل �س������اعرة(، وهي من 

ديوان )النبعة اليتيمة(، وفيها يقول:

ظ����نٍّ م�����ْت�����ح�����َف  �������لُّ  ُي�������ظمِ وع����������ٍد  اأّي 

ذه��������ويل! دروبمِ  ع����ل����ى  م���������س����رتي����ٍح 

دنيا ف��اع��ذوذب��ت   .. ع��ي��ن��اكمِ هم�سْته 

ح����ق����ويل ح�����ن�����ني  يف  ال���������س����ح����و  م�������ن 

ي��ل��م�����س ال���ع���ط���َر يف ����������رصودكمِ ق��ل��ب��ي

�����ي�����كمِ م������ن ق�����ط�����اف اجل����م����ي����لمِ وي�����غ�����نِّ

����س���م���ي���م���ي ج���ن���اٌح وال�������س���ب���اب���ي���ك يف 

ع������ب������ق������ريٌّ ل�����������س�����وق�����كمِ امل�����ع�����������س�����ولمِ

.. ك�����اجل�����م�����ال، ك��ق��ل��ب ح�����ل�����وٌة اأن�������������تمِ

ال���ن���اي، ك��اخل��م��ر، ك��ال�����س��ب��اح ال��ظ��ل��ي��لمِ

ت���ر����س���ل���ني اجل����دي����ل����ة ال����ب����ك����َر اأن�����ب�����اًء 

ع�������ن ال�����ل�����ث�����م وال������ع������ن������اق ال�����ط�����وي�����لمِ

وب���ن���ه���دي���كمِ ف���رح���ة، وع���ل���ى ����س���دركمِ

ي������ج������ري ��������س�������اّلل ��������س�������وٍء ك���������س����ولمِ

ف��ي��ا ك�������ن�������زي؟؟  ال����ف���������س����ت����ان  ووراء 

! ��ْل��ئ��ي اغ����رتْف م��ن��ه ك��ل ف��ج��ٍر اأ���س��ي��لمِ ممِ

اأن�������تمِ ������س�����اع�����رة  اأي  ت�����ب�����وح�����ني؟  م������ا 

ب�������������ح�������������ار ����������س���������اع���������ٍر م������ت������ب������ولمِ الإ

����س���م���ت���كمِ ت������ف������ّج������ري  ال  ال..  اآه 

جم��ه��ويل زارع����������ًا  خ����ّل����ي����همِ  زرق..  االأ

ودع�����ي�����ن�����ي م�������ن وق���������ع ع����ي����ن����ي����ك يف

ع����ي����ن����يَّ ي���ك�������س���و خ����ي����ال����ه اإزم����ي����ل����ي!
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! ي�����ا ُق����َب����َل ي�����ا ارت����ع����ا�����س ال����ع����ن����ق����ودمِ

ال����ط����لِّ امل���غ���ّن���ي، ب����ورك����تمِ ج�����رَّ ذي�����ولمِ

يف مطل������ع هذه الق�س������يدة ثمة ده�س������ة 

ومفاج������اأة لل�س������اعر وه������و تعب������ري مبكر عن 

اإعجاب������ه بتلك ال�س������اعرة وال �س������ك، وخالل 

ه������ذا التعب������ري وبفنيت������ه املعهودة ي�س������تطيع 

ال�ساعر اإلغاء احلدود الفا�سلة بني ال�ساعرة 

كج�سد، وال�س������اعر كروح، وبني ما كتَبتُْه من 

�ِس������عر، وهذا ال�س������عر من املفرو�س اأن يكون 

بط������اًل لكل ق�س������يدة من هذا الن������وع، واإن مل 

يك������ن البطل املطلق، فال يجب اأن يتاأخر عن 

بطولة ال�س������اعرة كاأنثى لديها ما مييزها من 

اإح�سا�س، وتوتر، وفتنة، فال�سعر الذي تكتبه 

تلك ال�س������اعرة يق������روؤه ال�س������اعر الزيبق من 

عينيها اإذ تهم�سانه: 

دنيا ف��اع��ذوذب��ت   .. ع��ي��ن��اكمِ هم�سْته 

ح����ق����ويل ح�����ن�����ني  يف  ال���������س����ح����و  م�������ن 

ي��ل��م�����س ال���ع���ط���َر يف ����������رصودكمِ ق��ل��ب��ي

�����ي�����كمِ م������ن ق�����ط�����اف اجل����م����ي����لمِ  وي�����غ�����نِّ

فق املخملي، ينتقل ال�ساعر   ومن هذا االأ

اإىل اأفق وث������ري فيتغزل غ������زالً �رصيحاً بتلك 

ال�ساعرة:

.. ك�����اجل�����م�����ال، ك��ق��ل��ب ح�����ل�����وٌة اأن�������������تمِ

ال���ن���اي، ك��اخل��م��ر، ك��ال�����س��ب��اح ال��ظ��ل��ي��لمِ

ويتالقى بوح ال�س������اعر ببوح ال�س������اعرة، 

وت�س������مو ال�س������ورة اأكرث واأكرث ح������ني نعلم اأن 

أو بوحه �سامتان، فهو العا�سق حتى  بوحها، ا

الهيام، وهي ال�ساعرة التي تنطق بكل اللغات 

وهي �س������اكتة، وهذا يدعوه ليبارك �س������ريها، 

وم�س������ريتها باأ�سلوب ال يخلو من الغزل املتقن 

ال�س������ياغة والذي ي�س������مو فيه الف������ّن ليخلق 

درج������ة راقية م������ن التوازن م������ع املعنى الذي 

تدور يف ف�سائه الق�سيدة، فهل هي �ساعرة 

كم������ا نتخيَّل؟!، اأم هي جم������رد بدعة من بدع 

أي�ساً: ال�ساعر؟!، كما نتخيَّل ا

����س���م���ت���كمِ ت������ف������ّج������ري  ال  ال..  اآه 

جم��ه��ويل زارع����������ًا  خ����ّل����ي����همِ  زرق..  االأ

ودع�����ي�����ن�����ي م�������ن وق���������ع ع����ي����ن����ي����ك يف

ع����ي����ن����يَّ ي���ك�������س���و خ����ي����ال����ه اإزم����ي����ل����ي!

! ي�����ا ُق����َب����َل ي�����ا ارت����ع����ا�����س ال����ع����ن����ق����ودمِ

ال����ط����لِّ امل���غ���ّن���ي، ب����ورك����تمِ ج�����رَّ ذي�����ولمِ

ونذهب اإىل ق�سيدة اأخرى حملت عنوان 

)�س������اعرة( وهي لل�س������اعر حممد كمال، من 

ديوانه )حريق الف�سول(، وفيها يقول:

ال����������ذره( )ت����������ّل  ت���������س����ك����ُن يف  غ�����������ادٌة 

ْه �����ة، �������س������م������راء، رّي������������ا، ن�����������رصمِ غ�����������سَّ

اأع�����ط�����اف�����ه�����ا يف  مي������������رح  ال�����������س�����ن�����ا 

ه م���ا ال�����س��ح��ى، ب���ل م���ا ال��ن��ج��وم ال���ن���رّيَ

ال�������س���ذا م��������وج  ت���خ���ط���ر يف  اأق�����ب�����ل�����ت 

ورن���������������ت ب������ا�������س������م������ة م���������س����ت����ب���������رَصه
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راح����ت����ه����ا ويف  ن������ح������وي  وان������ث������ن������ت 

�������ى �����س����ب����اه����ا اأ������س�����ط�����َره دف���������رت و��������سّ

ع���ل���ى رفَّ  ه�������ل  ل���������ه���������ام  االإ ط������ائ������ر 

ه����دب����ه����ا ال����ن���������س����وان ح����ت����ى اأ�����س����ه����َره

اإن�������������ه ال�������������س������ع������ر.. ��������س�������الل م������رتف

اخل�����ط�����َره ال��������������دروب  يف  وارحت��������������ال 

ة ك�������م م���������س����ت ف����ي����ه����ا امل������ن������ى م�����ف�����رتَّ

وع�����ل�����ي�����ه�����ا ������س�����ق�����ط�����ت.. م����ن����ت����ح����َره

اأن�������������س������دْت������ن������ي، ن����������رثت اأح�����الم�����ه�����ا

ك���������لُّ ح�������ل�������م.. ������س�����ب�����وة م���������س����ت����ع����َره

وج���������ل���������ْت اأ��������������رصاره�������������ا م����ه����ت����اج����ة

ت������ذك������َره اأن  ت�����������س�����اأ  مل  ����������رصٍّ  اأّي 

خ�����م�����رة يل  ������س�����ك�����ب�����ت  ��������ت،  وت��������غ��������نَّ

م������ن ع����ن����اق����ي����د ال������ه������وى م���ع���ت�������رَصه

������س�����ى م������ا ل����ه����ا ت���������س����دل اأ�������س������ت������ار االأ

وت�����������������������داري دم���������ع���������ة م�������ن�������ح�������دَره

ال ��������س�������ارع وب�����ع�����ي�����ن�����ي�����ه�����ا �������������س������������وؤ

وح�������ن�������ني م���������وج���������ع، م���������ا اأط���������ه���������َره

ال���������زم���������ان اجل������ه������م اأدم���������������ى ق����ي����ده

م���ع�������س���م���ي���ه���ا، ف�����ارمت�����ت م�������س���ت���اأ����رَصه

ت�����ل�����ك دن��������ي��������اه��������ا.. ج������������دار ق����اه����ر

ت���ق���ه���َره اأن  ����س���ج���ن���ه���ا  يف  ����س���ع���ف���ت 

❁    ❁    ❁

وا�����س����ت����ف����ا�����س ال�����ب�����وح م����ن����ه����ا، واأب�������ى

ت���������س����رَته اأن  �������س������دره������ا  يف  ظ������م������اأ 

ت��ك��ن ت��خ�����س��ى وج�����وم�����ي، مل  ت���ك���ن  مل 

م�������ن م������ت������اه������ات ���������������رصودي ح����������ذَره

واأن����������ا اأ�����س����غ����ي واأ������س�����غ�����ي، وال����������روؤى

م�����ب�����ح�����َره روؤاه�����������������ا  م�����������س�����اف�����ات  يف 

❁    ❁    ❁

ط��������ال �����س����م����ت����ي، وان�����ت�����ه�����ى دف����رته����ا

ف�����ط�����وت م������ا ال������وج������د ف����ي����ه ن���������رَصه

وك���������������اأن ال�����ه�����اج�����������س امل�����خ�����������س�����ل يف

اأب�������������رَصه اأن  اأ������س�����ف�����ق�����ْت  ����س���ف���ت���ي���ه���ا 

ف�����������ارت�����������دْت م����ع����ط����ف����ه����ا �����س����اه����م����ة

ث���������مَّ ج�����������ازت وح�������دت�������ي م�����ع�����ت�����ذَره

وم�������س���ْت ك���ال���ط���ي���ف، مل ت�����رتك ���س��وى

ن������غ������م������ة ح����������ائ����������رة م�����������س�����ت�����ف�����������رَصه

ف���ت���ل���م�������س���ت ال�������دج�������ى، ف���ارت���ع�������س���ْت

������س�����م�����ع�����ة ت������رم������ق������ن������ي حم�����ت�����������رصه

وه����������ام����������ي ال�������ت�������ي ودع�����ت�����ه�����ا م��������ا الأ

اأي������ق������ظ������ت������ه������ا حل������ظ������ة خم����ت���������رصه

ق���د ���س��ح��ا م���ا غ����اب م���ن ���س��ج��وي فلم

اأن����ك����ره اأن  ����س���ح���وت���ي  يف  اأ�����س����ت����ط����ع 

ل�����ي�����ت�����ه�����ا ت��������ع��������رف ي����������وم����������ًا اأن�������ه�������ا

م���ن���ه���م���ره اأ������س�����ل�����ع�����ي  يف  م���������زن���������ًة.. 

وكما هي اأغلب الق�س������ائد ال�س������الفة ال 

يخرج ال�ساعر حممد كمال عن اإطار التغّزل 

بال�س������اعرة منذ بداية ق�سيدته، والتي ينهج 

بها النهج الق�س�س������ي، ال������ذي انتهجه عمر 

أبو قو�س يف ق�س������يدته ال�سالفة، فهي حتمل  ا

�سمات الق�س������ة ال�سعرية، وفيها بروز وا�سح 
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أف�س������ح  لعنا�������رص الق�������سّ ال�س������عري، وهذا ا

لل�س������اعر ف�س������اء �رصدياً ينقل لنا من خالله 

أين  تفا�س������يل حكايته م������ع تلك ال�س������اعرة، ا

ت�سكن، �سكلها و�سفاتها اجل�سدية، و�سفاتها 

أي�س������اً، كي������ف انثنت نح������وه، كيف  املجردة ا

أن�سدته، اإىل اآخر الق�س������ة، وال�ساعر حممد  ا

كمال يبدو يف ق�سيدته متقن ال�سنعة، ي�سري 

بق�س������يدته بهدوء و�سال�سة وعذوبة، فري�سم 

لنا التفا�س������يل عرب كلماته املنتقاة، وياأخذنا 

من عاملنا لنكون بع�س جزئيات الق�س������يدة، 

نعي�س معه، معهما، فن�س������اركهما اللحظات، 

بكل ما فيها من �س������اعرية �س������ادقة وعاطفة 

جيا�س������ة، ونب�سات متوقدة، فنوغل يف حنايا 

الق�سيدة ليالم�س �س������غافنا ما تبوح به تلك 

أ�سباب قاهرة، تعجز  ال�س������اعرة من اأحزان، وا

اأن تتجاوزها:

ال���������زم���������ان اجل������ه������م اأدم���������������ى ق����ي����ده

م���ع�������س���م���ي���ه���ا، ف�����ارمت�����ت م�������س���ت���اأ����رَصه

ت�����ل�����ك دن��������ي��������اه��������ا.. ج������������دار ق����اه����ر

ت���ق���ه���َره اأن  ����س���ج���ن���ه���ا  يف  ����س���ع���ف���ت 

وخالل هذا البوح، وما يليه من ا�ستفا�سة 

واإمعان، ينتقل ال�س������اعر اإىل تو�سيف حاله، 

لتقفز مفردة ال�سمت مرة اأخرى، كما كانت 

يف ق�س������يدة علي الزيبق،  معادالً مو�سوعياً 

للتوتر الذي ال ي�س������تطيع ال�ساعر جتاوزه وال 

حا�سي�س التعبري عنه، والغرق يف  ميكن اإال لالأ

كنهه وحمتواه، فال�سمت هنا مقرتن باإ�سغاء 

ال�س������اعر، ومزيد م������ن اإ�س������غائه، وثمة روؤى 

تبحر اأمام عينيه وهنا بيت الق�س������يد، وهذا 

ال�سمت �سيطول كما �سرنى، وميتزج بالهاج�س 

الذي يتهادى على �سفتي ال�ساعرة، والهاج�س 

معنى جمرد، �سامت، غري مرئي، غري حم�سو�س 

بالطرق التقليدية، وهذا يقودنا اإىل التوقف 

تقان، والتي  عند هذه ال�س������ورة البالغ������ة االإ

ت�سمو فيها الفنية �سمواً بارعاً: 

وك���������������اأن ال�����ه�����اج�����������س امل�����خ�����������س�����ل يف

اأب�������������رَصه اأن  اأ������س�����ف�����ق�����ْت  ����س���ف���ت���ي���ه���ا 

أ�س������لوبه الق�س�سي،  ويعود ال�س������اعر اإىل ا

أو ال�س������ينمائي، يف هذه الق�سيدة، لينقل لنا  ا

خري لنقف على نهاية  تفا�س������يل امل�س������هد االأ

يرتفع بها �س������وت ال�س������اعر احلائر، الواهم، 

الذي ودع �س������اعرته دون اأن يقول �س������يئاً يف 

أنه قال كل �سيء  تلك اللحظات القليلة، ولو ا

يف الق�سيدة التي توحي بعمٍر مديٍد للحالة 

تلك:

ل�����ي�����ت�����ه�����ا ت��������ع��������رف ي����������وم����������ًا اأن�������ه�������ا

م���ن���ه���م���ره اأ������س�����ل�����ع�����ي  يف  م���������زن���������ًة.. 

ونتجه اإىل ق�س������يدة بعنوان )اإىل �ساعرة( 

لل�ساعر م�سطفى اأحمد النجار، وقد ن�رصت 

بهذا العنوان يف )ملحق الثورة الثقايف( عام 
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آخ������ر يف ديوان  2006م، ث������مَّ وردت بعن������وان ا

ال�س������اعر ال������ذي يحمل عن������وان )من رفيف 

ال������روح(، يق������ول ال�س������اعر النج������ار يف هذه 

الق�سيدة:

مل���ل���م���ُت ه��م�����س��كمِ م����ن ����س���ف���اهمِ ق�����س��ائ��ٍد

�سو�سنا اأزه�����ر  ال��ه��م�����س  ن��ه��ر  ف���وج���دُت 

الندى م��ن  ال�سباح  وج��د  م��ا  ووج���دت 

ومل�������س���ُت م���ا مل�����س ال���دج���ى ع���رب ال�����س��ن��ا

وق���ب�������س���ُت اآث���������ار ال�������س���ي���اء مب��ه��ج��ت��ي

وراأي��������������ت اآف������������اق امل�����ح�����ّب�����ة ه������ا ه��ن��ا

������ق������ًا ل����ع����ن����ادل ال�������س���ي���ف ال���ت���ي وت������األُّ

ب���رق���ْت ب��خ��اط��ره��ا اأح����ادي����ث اجل��ن��ى

ل����ف����را�����س����ٍة اأو  ل����ل����ط����ري  وت�����راق�����������س�����ًا 

امل��ن��ح��ن��ى وف�����وق ذاك  ال����زه����ور،  ف����وق 

����رصف���ات���ه���ا يف  ل���ل�������س���م�������س  وت����ف����ت����ح����ًا 

����ن����ا! وت��������رّبج��������ًا ل�����ق�����رن�����ف�����ٍل.. وت����ف����نُّ

.. ي����ا األ������ق ال���ت���ف���ّت���ح وال�������روؤى ي����ا اأن���������تمِ

��م واغ��ت��ن��ى .. ي����ا اأم�������اًل ت��ب�����سَّ ي����ا اأن���������تمِ

.. ي����ا ك�����لَّ ال���رب���ي���ع و���س��ح��ره ي����ا اأن����������تمِ

�����س����ي����ان دن�������دن ب��ال��غ��ن��ا يف ع����امل����ي االأ

ال ت���وق���ف���ي ع�����زف احل��������روف ف��اإن��ن��ي

ظ����م����اآن ل��ل��ه��م�����س ال������ذي ح���م���ل امل��ن��ى

يف هذه الق�سيدة ثمة متاٍه بني ال�ساعرة 

نثى بو�سفها �ساعرة،  أنثى، وبني االأ بو�سفها ا

أ الق�سيدة متغزالً بال�ساعرة من  فال�ساعر يبدا

أ�سعار، وما يلبث بعد البيت  خالل ما كتبته من ا

ول، اأن ينطلق اإىل و�سف م�سهب ملا وجده  االأ

يف الق�سائد التي و�سفها باأنها )هم�س( تلك 

ال�ساعرة، وهذا الو�سف الغزيل ال يبتعد عن 

كونه و�سفاً لل�ساعرة بحد ذاتها رغم الهروب 

نظار  أراده ال�ساعر باأن حول االأ الفني الذي ا

اإىل اإبداع ال�ساعر دون �سخ�سها، وهذا غيب 

ال�س������ور التج�سيدية ب�س������كل ملحوظ، وطوق 

املعاين املبا�رصة، ليف�س������ح املجال اأمام �س������ور 

جتريدية، ومعطيات غري مبا�رصة، ومن ذلك 

ينتقل برباع������ة اإىل خطاب مبا�رص، ال مواربة 

أنِت( ثالث  فيه، اإىل ال�س������اعرة، بقوله: )ي������ا ا

مرات يف بيتني:

.. ي����ا األ������ق ال���ت���ف���ّت���ح وال�������روؤى ي����ا اأن���������تمِ

��م واغ��ت��ن��ى .. ي����ا اأم�������اًل ت��ب�����سَّ ي����ا اأن���������تمِ

.. ي����ا ك�����لَّ ال���رب���ي���ع و���س��ح��ره ي����ا اأن����������تمِ

�����س����ي����ان دن�������دن ب��ال��غ��ن��ا يف ع����امل����ي االأ

أراد منه  ومن ثم ياأتي الفعل املنفي، الذي ا

اأمراً لتلك ال�س������اعرة  باأن ت�ستمرَّ باإبداعها، 

وه������ذا عك�س ما ذهب اإلي������ه علي النا�رص يف 

خرون  ق�سيدته، وغري بعيد عما ذهب اإليه االآ

ممن تناولنا ق�سائدهم يف هذا احلّيز:

ال ت���وق���ف���ي ع�����زف احل��������روف ف��اإن��ن��ي

ظ����م����اآن ل��ل��ه��م�����س ال������ذي ح���م���ل امل��ن��ى

وخال�س������ة القول فيما ا�ستعر�س������ناه من 
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ق�س������ائد، اإن ال�ساعر يف خطابه لل�ساعرة، ال 

يخرج عن كونه يتغّزل بها كاأنثى خمتلفة بع�س 

ال�س������يء عما �س������واها، فقد مل�سنا هذا الغزل 

أبو  ب�س������كل مبا�رص، ال مواربة فيه، عند عمر ا

قو�س، وحممد كمال، ويف حّيز من ق�س������يدة 

علي الزيبق، يف حني مل�سناه ب�سكل اإيحائي، اأو 

اإ�ساراتي عند علي النا�رص وم�سطفى النجار 

أبيات ق�س������يدته.  وعل������ي الزيب������ق يف بع�س ا

ولعل ال�س������اعرين النا�رص والنجار ا�ستطاعا 

خلق حالة مميزة من التماهي بني ال�ساعرة 

وق�سائدها، مبا حققاه من توازن يف الطرح 

والروؤية، يف حني طغت �سورة ال�ساعرة على 

أبو قو�س، وهذا ميكن اأن  �ِس������عرها عند عمر ا

يقال عن ق�س������يدة حممد كمال ولكن ب�سكل 

ن�س������بي، ويبقى الزيبق يف م�س������احته منفرداً 

ب�س������اعرته التي تعربِّ عن اللحظة ال�س������عرية 

ب�س������متها، ورمبا كانت �س������اعرة جمازية، من 

أنها �ساعرة مبا متتلك  أو ا خلق خيال ال�ساعر، ا

من اأحا�سي�س جعلت ال�ساعر يخلع عليها هذا 

ال�س������فة التي هي اأقرب ال�سفات اإىل روحه 

حبُّها، وثمة مفارقة فيما ا�ستعر�سناه، وهي 
واأ

خرين ب�سعر  اأن علي النا�رص قد �سنَّ على االآ

�س������اعرته، وطلب منها اأن ال تب������وح به، اإمنا 

م�س������طفى اأحمد النج������ار طلب عك�س ذلك، 

أراد ال�س������اعر  أراد منه������ا املزي������د، يف حني ا وا

الزيبق منها اأن تظل ب�س������متها ال�س������اعري، 

دون اأن تنبث ببنت �س������فة، يف حني اأعلن كل 

أنهما كانا  أبو قو�������س وحممد كمال ا من عمر ا

غارقني يف عوامل اأخرى، واإن اختلفت الروؤيا، 

وم�س������احة البوح، لدى كل منهما، وال تفوتنا 

�سارة اإىل اأن ال�س������اعر النجار، اإ�سافة اإىل  االإ

أو التماهي  جناحه بخلق حال������ة من التوحد ا

بني ال�س������عر وال�س������اعرة، فق�س������يدته تتميز 

بكونها قد عّرفتنا على ال�س������اعرة من خالل 

ما مللمه ال�ساعر من �س������فاه ق�سائدها، وقد 

نذه������ب اإىل االعتقاد باأن ال�س������اعر مل يعرف 

ف اإليها  تلك ال�ساعرة ج�سداً وكياناً، اإمنا تعرَّ

من خالل ق�سائدها وح�سب.  

وب�س������كل عام، فما �س������بق من ق�س������ائد، 

ي�سري اإىل اأن ال�س������اعر حني يتناول ال�ساعرة 

أنثى،  يف ق�س������يدته، فهي ال تخرج عن كونها ا

مادة للغزل وللبوح، وما تكتبه ماهو اإال �سفة 

مثالية ت�س������اف اإىل ما يرجوه ال�س������اعر من 

ملهمت������ه، اأو حمبوبته الت������ي يتغزل بها، ولعل 

أو دفعه  أة املثال اأوقفه ا �س������عي ال�س������اعر للمرا

للمثول اأمام ال�ساعرة، مبا تكنزه من اأحا�سي�س 

مرهفة، وجواني������ة عامرة باالنفعال والتوتر، 

الذي ينعك�������س على �سخ�س������يتها مبزيد من 

الرقة واللطف، والفه������م املتميز للواقع، مع 

مر من م�س������اعر حقيقية،  ما يتطلبه هذا االأ
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م������ن املفرو�������س اأن تكون ال�س������اعرة خري من 

ميتلكها.

وبالت������ايل فقد تعرفنا اإىل مناذج خمتلفة، 

ومتفقة ب������اآن، ولعل العيون، كانت �س������احبة 

وفر يف ا�ستك�س������اف كنه ال�ساعرة،  احلظ االأ

وبعد ذلك تاأتي الق�سائد التي كتبتها، والتي 

غالباً ما يقروؤها ال�ساعر يف �سفتي )�سوت( 

ال�س������اعرة، اأو يف عينيها )نظراتها(، لي�سفي 

عليها خالل ذلك �سوره وخياالته وانفعاالته 

أة مثالية فيها  أنوثتها وعذوبتها كام������را اأمام ا

جلَّ ما يتمناه.

واأخرياً، ما هي اإال مناذج �س������عرية قادت 

اإليها م�س������دفة خالل بحث ع������ام اأردت من 

������ى ق�سائد الغزل يف حلب،  أتق�سّ خالله اأن ا

أ�ست�رصف  أتلّم�س واقعها الراهن، وا حماوالً اأن ا

آفاقه������ا امل�س������تقبلية، ولع������ّل غزل ال�س������اعر  ا

أبعاداً ال ميتلكها �سواه من  بال�س������اعرة ميتلك ا

نثى التي  أو االأ أة ا �سعر الغزل، تبعاً لطبيعة املرا

هي مو�س������وع الغزل، وما �سبق من الق�سائد 

ال يخلو مبجمله من غزل بال�س������اعرة، وهذا 

اأمر طبيعي، فهل ين�س������د �س������اعٌر َغِزٌل خرياً 

من �س������اعرة متتلك �س������نفي اجلمال، املادي 

واملعنوي، جمال اجل�سد وجمال الروح، وهل 

أة اأن تلم �ستات �ساعر، تتعرف  ت�س������تطيع امرا

أ اأفكاره يف  اأحزانه من خالل �س������مته، وتقرا

�������رصود عينيه، كما تفعل ال�س������اعرة امللهمة.. 

وبعد، فهل كثري على ال�س������اعرة اأن يتغنى بها 

�ساعر.
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�س������امي الذي حرره فران�س������ي�س روبن�س������ون  يتاألف تاريخ كمربدج للعامل الإ

وا�س������رك فيه ثمانية خمت�سني جامعيني من مقدمة وثمانية ف�سول وخامتة. 

�سامي من حممد )�سلى اهلل عليه  وهو تاريخ ثقايف رئي�س������ي �س������امل للعامل الإ

حاطة  و�س������لم( اإىل الوقت احلا�رض. وهو بحث علمي معريف منهجي يت�سم بالإ

وال�س������مول وموؤلف بب�س������رة وخربة ومو�سح بعدد �س������خي من ال�سور. ت�سلط 

�س������ام يف العامل  ف�س������ول الكتاب ال�س������وء على العناوين التالية: بزوغ فجر الإ
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�سالمي. والعامل  ونهو�سه, ن�سوء نظام العامل الإ

وروبي  �سالمي يف ع�رص التو�سع الأ الإ

زمنة  ومرحلة الهيمنة الغربي������ة حتى الأ

املجتمع������ات  يف  والقت�س������اد  احلديث������ة. 

�س������المية وتنظيم هذه املجتمعات وبناها  الإ

الداخلية.

ويخت�������ص الكت������اب باملعرف������ة وانتقالها 

�سالمية باهتمام مركز  واإقامة املجتمعات الإ

ول ين�س������ى التعبري الفني له������ذه املجتمعات. 

فهو يغطي كل �سيء من التجارة اإىل التنظيم 

بع������اد العقدي������ة واملعرفية  الجتماع������ي والأ

والتعليم والفن والعمارة والثقافة يف اإطاري 

النت�س������ار اجلغ������رايف يف قلب احل�س������ارات 

القدمي������ة والتح������ول التاريخ������ي والتطورات 

ال�سيا�س������ية وتكوين ح�سارة اإ�سالمية متميزة 

انطالقاً من الكتاب الكرمي وال�س������نة النبوية 

ال�رصيفة. ويحاول اأن ياأتي بجواب مقنع على 

�سالم وملاذا كان له مثل هذا التاأثري  ما هو الإ

التاريخي عاملياً وهو ما يزال م�س������تمراً حتى 

اليوم واإن ب�سورة خمتلفة. ويويل هذا الكتاب 

عناية بالعالقات املتداخلة بني الغرب والعامل 

رب������اكات املعا�رصة  �س������المي ويتخط������ى الإ الإ

جنازات احل�سارية التي قدمها  ليحتفل بالإ

�سالم و�س������اركت بها ال�سعوب املختلفة من  الإ

أتراك وهنود واأفارقة واإ�سبان  عرب وفر�ص وا

واأقليات قدمية وحديثة من ال�سني القدمية 

اإىل اأوروبة املعا�رصة.  وي�س������لط �سوءاً �ساطعاً 

�س������الم ديناً و�رصيعة وح�سارة  على عاملية االإ

واأنظمة �سيا�سية.

�س������الم  ويوؤك������د الكتاب على م�س������رية االإ

االختالف������ات  يغف������ل  اأن  دون  احل�س������ارية 

مويون  �سهامات املتنوعة. فالرا�سدون واالأ واالإ

ندل�س������يون  واالأ والفاطمي������ون  والعبا�س������يون 

وال�س������الجقة  واملوغالي������ون  وال�س������فويون 

يوبيون واملماليك اإن هم اإال  العثماني������ون واالأ

موجات اختلفت �سورها واأزمنتها واأمكنتها. 

ولكنه������ا انطلقت من وحدة الكتاب وال�س������نة 

أ�سكالها ال�سيا�سية. على اختالف ا

�س������المي املو�س������ح  يحقق تاريخ العامل االإ

بال�س������ور ال�س������ادر ع������ن كم������ربدج خطوات 

�س������المية  بحثية ال حتتاجها الدرا�س������ات االإ

ديان واحل�سارات  فح�سب بل �سائر حقول االأ

ديان يف البعدين التاريخي  املت�س������لة بهذه االأ

واملعا�رص. 

أو  فالتجربة الدينية �سواء اأكانت م�سيحية ا

أو كونفو�سيو�سيه  أو بوذية ا أو يهودية ا اإ�سالمية ا

ن�س������ان  هي جزء ال ينف�س������ل عن حاجات االإ

النف�س������ية وفكره وح�سارته. وانفتاح جتارب 

ن�سان الدينية بع�سها على بع�س كان وما  االإ

ن�ساين. يزال عامل غنى وتنمية للفكر االإ

لقد جربت الث������ورة الفرن�س������ية تاريخياً 

تاأليه العلم واغت�س������اب عر�س الدين لكنها مل 
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تفلح با�ستئ�س������ال الروح الدينية من الن�ساط 

ن�س������ان وحاولت البل�سفية اأن  احل�س������اري لالإ

حلاد يف الدولة احلديثة  تر�س������خ كني�س������ة االإ

ولكن من دون جدوى بع������د ما يقارب ثالثة 

أرب������اع القرن من الت�س������ميم والداأب والفعل  ا

املنظم املوؤيد بعقيدة الدولة و�س������طوتها وقد 

ا�س������طرت اإجرائياً اإىل حماب������اة اجلماعات 

حلاد  الدينية رغ������م القناعة الفل�س������فية باالإ

للمادية التاريخية وقوة العقيدة ومهما كانت 

قناعاتنا احلديثة ح������ول تعددية االنتماءات 

الدينية و�رصورتها وتعاي�س������ها ح�سارياً على 

ن�سان  كل امل�س������تويات فالدولة من �س������نع االإ

والدين هلل.

�س������الم مل يلزم املوؤمنني ب�س������كل واحد  واالإ

يف بنيتهم ال�سيا�س������ية. وترك لهم عن طريق 

ال�سورى اأن ي�س������تنبطوا ما يوافق م�ساحلهم 

ويلب������ي حاجاته������م.  ويف املدينة بعد الهجرة 

ن�س������اأت الدولة حلماية الدين ومل تكن منْزلة. 

وم������ا يعرف يف ال�س������رية النبوية »ب�س������حيفة 

�سالمية  املدينة« اأو م�رصوع د�ستور الدولة االإ

ن�س������ار الذين  وىل مل ي�س������م املهاجرين واالأ االأ

آمن������وا مبا يب�رص به حممد ب������ن عبد اهلل بل  ا

اإن يه������ود املدينة قد وّقعوا على هذه الوثيقة 

وىل التي  �س������المية االأ كاأع�ساء يف الدولة االإ

عربت نزعتها بالع������ودة اإىل اإبراهيم اخلليل 

وعقي������دة التوحي������د عن القا�س������م امل�س������رتك 

ديان ال�سماوية. من  للتجربة الدينية ككل لالأ

هنا اإننا نقدر حر�س تاريخ كمربدج على اإبراز 

ن�سانية اللذين  البعد احل�ساري وال�رصاكة االإ

�سالم ونهو�سه وانت�ساره. رافقا ن�سوء االإ

�سافة اإىل حداثة ومعا�رصة التوجهات  فباالإ

كادميي������ة التي �س������اركت في������ه البد من اأن  االأ

ننوه مبنهجياته������ا العلمية يف جمع احلقائق 

والوثائ������ق والو�س������ول من خالله������ا اإىل روؤية 

�س������الم العقدية  وا�س������حة ومميزة ملظاهر االإ

واالقت�س������ادية  وال�سيا�س������ية  واالجتماعي������ة 

والثقافي������ة والفنية ونزوعه احل�س������اري. اإن 

�س������الم املو�س������ح بال�سور هو  كتاب تاريخ االإ

بحق عمل معريف منهجي �س������امل للجغرافيا 

�س������الم من ال�س������ني اإىل  التي انت�رص فيها االإ

آ�سيا وبالد العرب وفار�س  أندوني�سيا وا الهند وا

واأفريقي������ة واأوروبة والع������امل اجلديد خمرتقاً 

بعاد اجلغرافية واحل�س������ارات وال�سالالت  االأ

�س������الم يلبي احلاجات  ن االإ عراق ذلك الأ واالأ

احليوية لقطاع كبري من �س������كانها واإال كيف 

نف�رص انت�ساره �س������لمياً عن طريق الن�ساطات 

التجارية والطرق ال�س������وفية مب�ساحة العامل 

دون اأن يكون له اأجهزة تب�س������ري موؤ�س�س������اتية 

خرى. من املقرر تاريخياً اأن  ديان االأ كبع�س االأ

�سالم يف ن�ساأته وحركة  الفتوح قد اعتمد  االإ

على التنظيم الع�س������كري ال�سيما يف االنت�سار 

يف بالد ال�س������ام والرافدي������ن وفار�س وم�رص 
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ندل�س واأوروبة ال�رصقية  و�سمال اأفريقية واالأ

ولكنه حقق انت�س������اره يف بقي������ة اأجزاء العامل 

من خالل مبادراته النف�س������ية واالقت�س������ادية 

�سلما بخدماته التجارية وحركاته ال�سوفية 

وهداية مبادئه و�سماحة قيمه.

أولويات القراآن واحلديث عن  لقد عربت ا

نف�سها يف م�سائل العقيدة وثوابتها. لكن نهو�س 

جنا�س  �سالم وانت�ساره ب�سعة احل�سارات واالأ االإ

املن�س������وية حت������ت لوائه اأكدت عل������ى اأهمية 

جماع يف التعبري عن م�س������اركة  االجتهاد واالإ

الذات يف فهم املقد�س وتف�س������ري وا�س������تنباط 

ن�س������ان  القواع������د ال�رصوري������ة التي تخدم االإ

وم�س������احله احليوية يف ظل ثوابت العقيدة. 

وبينم������ا عرّب االجتهاد ع������ن اإرادة الذات فاإن 

رادة اجلماعة  أف�س������ح املج������ال الإ جم������اع ا االإ

وح�س������ورها يف احليوية احل�س������ارية �سواء 

قليم اأو  أو االإ أو املدينة ا اأكانت يف اإطار القبيلة ا

أو الدولة. اإن الفو�سى كانت املهدد  ال�ساللة ا

جماع املعرب  خطر للجماعة. لذلك كان االإ االأ

عن ذات املجتمع مدعوماً باالجتهاد �س������ّمام 

زمات والكوارث العامة. مان يف االأ االأ

�س������الم يف مواجهاته  من هنا جند اأن االإ

احل�س������ارية قدمياً وحديث������اً كان البد له من 

اأن يعتم������د ال على ثوابت العقيدة يف القراآن 

وال�س������نة فح�س������ب ب������ل التو�س������ل باالجتهاد 

جم������اع ال�س������تنباط احلل������ول التي تخدم  واالإ

اجلماعة والعقيدة يف اآن يف �س������ياق التجربة 

التاريخية.

أو  اإن تقيي������د املتاح عند عم������ر الفاروق ا

ا�س������تعادة مب������ادرات الذات على �س������عيدي 

�س������لب  يف  يدخ������ل  جم������اع  واالإ االجته������اد 

�سالمي ع�سية  أمّلت بالعامل االإ التطورات التي ا

حي������اء والتجديد  الفتوح اأو يف �س������حوات االإ

وروبية  �سالح حينما تو�س������عت القوى االأ واالإ

�س������الم ويف عق������ر داره يف  أر�������س االإ عل������ى ا

زمنة احلديثة لقد زودت منظومة القراآن،  االأ

جماع احلركات الدينية  ال�س������نة، االجتهاد االإ

باآلي������ة عقدية ت�رصيعية قانونية باال�س������تجابة 

للتحدي������ات احل�س������ارية املفرو�س������ة عل������ى 

�سالمية من ال�سني اإىل اأوروبة  املجتمعات االإ

فكرياً وثقافياً واقت�سادياً و�سيا�سياً بدرجات 

متفاوتة من النج������اح. وزودتها بالقدرة على 

آليات وموؤ�س�س������ات غربية  ا�س������تيعاب اأفكار وا

من �س������من معايري تقبل املوؤثرات احل�سارية 

الغربي������ة وتوظيفه������ا يف الدفاع ع������ن الهوية 

�س������الح والتجديد  احل�س������ارية. فحركات االإ

والتحديث وال�س������حوة واليقظة والنقي�سني 

أو الغربن������ة وحت������ى التوجه������ات  التغري������ب ا

�سولية ات�سعت اإىل مثل هذه  �سالموية واالأ االإ

املوؤثرات بن�سب متفاوتة.

و مقاومة الغرب مل تكن رف�س������اً لتقدمه 

العلم������ي والتكنولوج������ي واملع������ريف بقدر ما 
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كانت موجهة �س������د  االحتالل والتو�س������ع يف 

�س������الم. واملقاومة يف حال االحتالل  اأر�س االإ

أم������ر اأقرته العقائ������د الدينية  أو االعت������داء ا ا

والدنيوية على حد �سواء.

ف������اإذا ا�س������تخدمت ال�رصائ������ح احلديث������ة 

م�س������طلح املقاومة لدفع االعتداء فال�رصائح 

�س������المية التقليدي������ة جتد  ذات الثقاف������ة االإ

يف م�س������طلح اجلهاد تعب������رياً منا�س������باً عن 

ح������ق املقاومة. فاجله������اد واملقاومة يف حال 

االحتالل هما وجهان لعملة واحدة. من هنا 

جن������د اأن احلركات الدينية حتى ال�س������وفية 

منه������ا كالنق�س������بندية وغريه������ا لعب������ت دور 

حزاب ال�سيا�سية يف املجتمعات املدنية يف  االأ

توعية اجلماعة وح�س������د قواها �سد احتالل 

أو االعتداء عليها. �سالمية ا ر�س االإ االأ

فاملقاوم������ة /اجله������اد هن������ا مل يكن غزوا 

خ������ر وتعدياً عليه بق������در ما كان  حلق������وق االآ

ن�س������ان واجلماعة  دفاع������اً ع������ن حق������وق االإ

وم�ساحلها العليا �سواء اأكان املحتل اإجنليزياً 

أو رو�سياً  أو برتغالياً ا أو فرن�سياً اأو هوالندياً ا ا

أو اأمريكياً اأو �سهيونياً وغري ذلك.  �سوفياتياً ا

ومقاومة االحتالل حق م�رصوع لكل ال�سعوب 

اأقرته ال�رصائع الدينية واملدنية. ولكن حوار 

دي������ان هو ال�س������بيل االأجنع  احل�س������ارات واالأ

حلل ق�س������ايا اخلالف ال التع�سف اأو احلرب 

الظاملة وال�رصبات اال�ستباقية امل�ستندة على 

الظن ال على اليقني.

اإن احل������ركات الديني������ة التي بدت فاعلة 

�سالح والتجديد والتحديث يف  يف اأحوال االإ

احلرب مل تق�رّص يف اأحوال ال�س������لم من تزويد 

اجلماعة باآليات وتوجهات واأفكار للدفاع عن 

نف�سها �سد الغنب الداخلي والتع�سف والظلم 

داري �سيا�س������ي وغري �سيا�س������ي.  والف�س������اد االإ

وحتى ال�س������وفية منها التي كان ح�س������ورها 

العقدي م�سيطراً فقد اأعطت الذات م�ساحة 

أو�س������ع من احلرية وقدرة على اال�س������تجابة  ا

حلل التوترات الداخلية بني التف�سري احلريف 

الفقهي للقواعد الدينية والتف�سري الروحي. 

فاملوؤمن الفرد قادر على التعبري عن خيارات 

وا�س������عة يف التحول م������ن املدن�س اإىل املقد�س 

ومن الن�س������بي اإىل املطلق اإىل درجة التوحد 

معه. من خالل عقائد وحدة ال�س������هود وبلوغ 

احل�س الكوين وتقم�س������ه م������ن خالل وحدة 

الوج������ود اللتني ع������ربت عنهما ر�س������ائل ابن 

عربي وموؤلفاته مبك������راً. ثم حاولت الطرق 

ال�س������وفية فيما بعد جت�س������يد ذلك بتنظيم 

اجتماعي وطقو�س������ي وتوجهات اإىل التوفيق 

بني املحلي م������ن الع������ادات والعقائد وثقافة 

�سالمية. وتوظيف احل�س اجلمايل  �سول االإ االأ

ن�ساد اجلماعيني للتعبري عن  يف الرق�س واالإ

لهي  التجربة الروحية انطالقاً من احلب االإ

ن�سان الكامل  والتوحد به وال�سعي اإىل بلوغ االإ

أو  بلغة اجل�سد يف ذكر النق�سبندية ال�سامت ا
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أو ذكر املولوية املدوم  ذكر الرفاعية ال�سائح ا

خري يظل اجل�سد �سلماً للروح  ويف التحليل االأ

يف عبورها من احلرف اإىل النب�س.

لقد احتل������ت اال�س������تجابة اإىل التحديات 

أو�سع من اال�ستجابة  الغربية م�ساحة اهتمام ا

ح�س������ا�س باخلطر  اإىل التوترات الداخلية لالإ

الداهم على الهوية والثقافة.

ح������زاب واجلماعات  حل������ت تنظيمات االأ

حمل الطرق ال�س������وفية وح������ررت الذات من 

عقيدة ال�سفاعة مع ا�س������تبقاء نزوع التوحد 

باملطلق وُرّحل التعبري عن �سبواتها اجلمالية 

اإىل احليوية الفنية يف ال�س������عر والفن بتعاظم 

و�س������ائل االت�س������ال احلديثة. وورثت خميلة 

ال�س������عر احلديثة عند بع�س������هم العديد من 

ن�سان  مقوالت ال�سوفية كاملحبة والغربة واالإ

الكامل كاأهداف للتجرب������ة الفنية وتداخلت 

ال�رصيالي������ة بال�س������وفية  بينما �س������ادت عند 

أو  خر عقي������دة االلتزام الوجودية ا البع�س االآ

املارك�سية. 

�س������الم.  لي�������س بالفقه وح������ده يتجدد االإ

مي������ان ال ب������د من جتربة  �س������افة اإىل االإ فباالإ

الذات التي اأكد عليها الغزايل يف املنقذ من 

ال�سالل وعززها ال�سيخ حممد عبده بالروؤية 

احل�سارية ومنظومة القراآن ال�سنة االجتهاد 

جم������اع. وابتكر لها اإقبال خميلة فل�س������فية  االإ

�س������عرية تتبنى املقولة ال�س������وفية »ال حقيقة 

بال �رصيعة وال �رصيعة بال حقيقة”.  

يلتقي اإقبال مع ال�سيخ حممد عبده ال يف 

تفعيل العقل االجتهاد يف فهم الن�س املقد�س 

ن�س������ان للنهو�س وجت�س������يد  اإرادة االإ وتفعيل 

آدم وا�س������تلهام النموذج  اإرادة اهلل يف خالفة ا

القراآين ب������ل يف االهتمام بالن�س������يج الثقايف 

ال�سيا�سي للجماعة  والنف�سي واالقت�س������ادي 

ن�ساين والعاملي  ومواءمة املحلي والقطري لالإ

يف مفهوم الق������راآن واأمثول������ة خطبة الوداع: 

آدم واآدم من ت������راب. الب�رص اأمة  كلك������م م������ن ا

ميان الواحد. ال ف�س������ل لعربي  واح������دة باالإ

أ�س������ود. اإال  أبي�س على ا عل������ى عجم������ي. وال ا

بالتق������وى. ومفه������وم التقوى ال يعن������ي الورع 

ن�سان  والعبادة فح�سب. بل يعني اأن يج�سد االإ

ر�س يف  �س������الم ال�س������ماوي عل������ى االأ روح االإ

�سلوكه االجتماعي والثقايف وال�سيا�سي اإقبال 

ا�ستك�س������ف البعد الروحي لهذا املفهوم بينما 

ال�س������يد علي جناح ج�س������د تركيبه يف املظهر 

الب�رصي للوط������ن والدولة. وا�س������تطاع اإقبال 

اأن يوف������ق ماب������ني مفهوم الب�������رص اأمة واحدة 

�س������الم منوذجها وبني طموحاته الوطنية  واالإ

�سالم جمتمع  يف اإن�ساء دولة للباك�س������تان. االإ

واح������د اأو جماعة واحدة كما يف�س������ل اإقبال 

اأن يقول. ولكن اجلماعة هي جمموعة اأفراد 

فراد �سلحت اجلماعة. و�سالح  فاإن �سلح االأ

فراد بتج�س������يدهم للمفهوم املركزي الذي  االأ

اأكد عليه اإقبال: 
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اإثب������ات ال������ذات ووعيها كممث������ل للروح 

ر�س واندماجها يف جماعة  ال�سماوي على االأ

موح������دة. فالفرد يف بني������ة املجتمع كاحلجر 

يف �������رصح ت������اج حم������ل. ترابطه وان�س������جامه 

يعك�س قوة وان�س������جام الكل يف متعة ب�رصية 

تذكر باالن�سجام املو�س������يقي يف ال�سيمفونية 

فاحلجر املفرد كالنوطة املفردة. اإن جمموعة 

النوطات ت�سكل ال�س������مفونية كما ت�سكل روح 

فراد يف البنية الواحدة.  اجلماعة وح������دة االأ

وهكذا ي�ستعني اإقبال بالب�رص وال�سمع كحوا�س 

أ�سا�سية تخرب عن وحدة النف�س يف الداخل.  ا

هذه النف�س ن�س������مة اخلال������ق التي نفخها يف 

نفا�س  آدم. فاالأ ن�س������اين وطين������ة ا اجل�س������د االإ

مبجموعها ت�س������كل الروح الكلي ال�س������ماوي 

ر�س باإرادة اهلل.  الذي يج�ّسد على الرتاب واالأ

فراد يف البناء  قطار والبلدان كاالأ ثقافات االأ

رادة. وهكذا يعطي  الكل للتعبري عن هذه االإ

اإقبال لعالقة اجلزء بالكل والفرد باجلماعة 

بعداً ماورائياً وبعداً روحياً �س������وفياً. ويرتك 

لكل قطر –وملفكريه- اأن يج�س������د هذا البعد 

عل������ى امل�س������تويات االجتماعية وال�سيا�س������ية 

حياء الذي  واالقت�س������ادية. وهكذا ف������اإن االإ

ينادي ب������ه اإقبال كان اإحياء روحياً فل�س������فياً 

للذات على م�س������توى الفرد وال������ذات الكلية 

على م�ستوى اجلماعة يف �سعيدين ال�سعيد 

ن�ساين.  القطري. وال�سعيد االإ

ن�س������ان الكام������ل جت�س������يد ل������روح اهلل  االإ

ر�س. فاإحياء روح  ومظهر خلالفت������ه على االأ

ن�سان ال يكون على م�ستوى الفرد فح�سب  االإ

ب������ل على م�س������توى اجلماع������ة ككل. وكما يف 

الدميوغرافيا والب�������رص كذلك يف اجلغرافيا 

أبعادها  أف������راد تتوح������د ا وط������ان ا واالأمم. االأ

الثقافية والروحية امل�س������توحاة من النموذج 

القراآين يف بنية كونية واحدة.

فكاأمن������ا فك������ر اإقبال وح������ّد يف اأطروحة 

واحدة ماذهب اإليه ال�س������يخ حممد عبده يف 

�سالمي.  حياء الثقايف لكل اأمة يف العامل االإ االإ

حي������اء ب������دوره ينعك�������س يف جتدد  وه������ذا االإ

وال�سيا�سي  واالقت�سادي  االجتماعي  املظهر 

�سالم. لالإ

م������ة يف خالفة واحدة  تتج�س������د وحدة االأ

فغ������اين. كما عرب يف  مقول������ة جمال الدين االأ

ذلك اأي�ساً عن نزوع عبد الرحمن الكواكبي 

رادة املوحدة  اإىل احلري������ة حت������ت �س������قف االإ

مة الواحدة. لالأ

وهك������ذا يجعل اإقب������ال طموح������ه لدولة 

باك�ستانية للم�سلمني يف القارة الهندية جزءاً 

ال يتج������زاأ من طموحه الروحي والفل�س������في. 

أ من بناء  فاالنطالق اإىل بن������اء اجلماعة يبدا

الفرد واإ�س������الح اجل�س������د ينطلق من اإ�سالح 

ال������روح فمنه������ا يتمظهر ال�س������كل االأخالقي 

مة ككل.  واالجتماعي لالأ
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فراد  وطان كم������ا يجع������ل االأ ويجع������ل االأ

اأحجاراً م�سقولة مرتابطة ومن�سجمة يف بنية 

كونية كتاج حمل اإ�س������المي رمزي ي�رص العني 

نه يعرب عن ان�س������جام الكل  ويبهج القل������ب الأ

وطان التي  فراد واالأ يف العمق م������ن خالل االأ

ت�سرتك يف ت�س������كيل الذات الكربى للجماعة 

ن�سانية ككل. الواحدة واالإ

- ر�س������الة امل�س������لم يف هذا الع������امل هو اأن 

يحقق قدره ويحدد م�سريه.

ن�سان اخلليفة  ن�سان هو النموذج االإ - االإ

ن�س������ان  ر�س الذي تبلور يف مفهوم االإ على االأ

الكام������ل عند اب������ن عربي وتوهج يف �س������عر 

اإقبال.

• فخامت الر�س������ل هو ال�سورة العليا لهذا 
ن�س������ان  اإىل  ن�س������ان والقدوة التي تقود االإ االإ

الطريق ال�سوي.

- تقدم ال�س������رية النبوية مفهوماً دينامياً 

�سكال لل�سلوك الب�رصي  للم�سلم. ال بتكرار االأ

يف �س������تى �س������وؤون احلياة بل بوعي الو�س������ع 

لهي الذي  ن�ساين وا�ستك�ساف ال�س������وء االإ االإ

يقود اإىل الفالح واخلري. 

- اأن ن�س������تفيد بالفكر والروح من املعنى 

الغاي������ات العليا  ن�س������اين وان�س������جامه مع  االإ

ن�سان لي�س عابراً  لالن�سجام الكوين. وجود االإ

ر�س. �سمى خللق اهلل على االأ اإنه ال�سورة االأ

- الر�س������ول مل يهدم الع������امل القدمي ليبني 

عاملاً جديداً ال جذور له. اإنه الوارث للوحي 

نبياء الذين �سبقوه وامل�ستك�سف  الرباين لكل االأ

للمعن������ى الكوين املتج������دد يف احلياة والب�رص 

وامل�س������تنبط للو�س������ائل التي تك�سف عن هذا 

ن�س������ان والطرق  املعنى املتج������دد يف حياة االإ

التي حتقق اإجنازه يف �سلوك الب�رص.

ن�ساين الذي  فق االإ يج�سد �سعر اإقبال االأ

ت�س������منته خطبة الوداع. وي�س������م يف جمرى 

واحد علم الكالم والت�س������وف واإبداع املخيلة 

ال�سعرية وروؤياها.

كان االجتهاد جوهر ال�رصيعة بالن�سبة اإىل 

فكره. واملنقذ من اعتقال الفكر يف �سكليات 

ال م������ربر له������ا. واملحرر من قف�������س املذهب 

ملراحل تاريخية بعينها. واملنهجيات املعرفية 

�س������الم يف م�س������ار  وحده������ا ال تكفي لدفع االإ

احلداثة.

اإن ا�سرتداد الروح القراآين بثورته الكامنة 

�س������المية  كفيل بع������ودة الروح للجماعات االإ

وا�ستعادة احل�سور احلق يف �سياق كوين.

اإن الر�س������ول و�س������حابته الذين ج�سدوا 

الر�سالة هم التج�سيد التاريخي لهذه الروح 

بالثق������ة والرحمة �س������يطروا عل������ى العامل من 

حولهم ليجعلوا من الروح القراآين ح�س������ارة 

اإن�سانية.

�سلية يخرجون  اإنهم بحيوية الر�س������الة االأ

�������رص ويدخلون عامل احلداث������ة. كرّواد  من االأ
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حمرري������ن باإحياء ال�س������نة ال�رصيفة يف �س������وء 

االجتهاد الذي يفهم الن�س املقد�س يف �سوء 

ن�س������ان عل������ى ترجمة العابر  العقل وقدرة االإ

واليومي اإىل الدائم واخلالد. 

فالقوان������ني ال�رصعية التي حتكم �س������لوك 

الب�������رص ومناحي حياته������م ال تنح�رص بالفرد 

أ�س������به باحلجر املف������رد يف بناء كل  الذي هو ا

ن ذاته  يع������ي دوره كحجر مف������رد ويعي يف االآ

موقعه يف البن������اء الكلي للجماعة. والعالقة 

طار تقوم على  بني اجلزء وال������كل يف هذا االإ

االن�سجام الذي يتولد من الوعي وعي الذات 

ووعي دورها يف جدار اجلماعة املر�س������و�س 

الذي ي�س������د بع�س������ه بع�س������اً. فيولد متا�سكاً 

وقوة ومو�س������يقى كونية ت�سله بالكون وخالق 

الكون.       

�س������الم يف  االإ لعب������ه  ال������ذي  ال������دور  اإن 

ن�سان احل�س������ارية مل يكن �سئياًل  م�س������رية االإ

مما ير�س������حه اليوم اإىل ا�س������تعادة هذا الدور 

ن�ساين.  بالتاأكيد على ائتمانه احل�ساري واالإ

حياء احلديث������ة اإمنا تطمح يف  اإن حرك������ة االإ

اجلوه������ر اإىل حتقيق مثل ه������ذا احللم. كال 

خر رغم  �سالم والغرب واحدهما مدين لالآ االإ

التوت������رات والزوايا احلادة يف بع�س املراحل 

التاريخية.

 يف ع�������رص طغ������ت فيه النربة الع�س������بية 

�س������الم  واالإ �س������الم  باالإ ره������اب  االإ واإحل������اق 

رهاب تع�سفاً تبدو نزعة الكتاب املعرفية  باالإ

واحل�س������ارية ف�س������يلة مب�������رصة. وهي نزعة 

جتلت ال يف ف�سول الكتاب ومنهجيات بحوثه 

فح�سب بل عربت عنها كال املقدمة واخلامتة 

بنربة وا�سحة. هناك ح�سارة اإن�سانية واحدة 

�س������يدتها االأمم جميعاً بخ�سو�سيات قومية. 

والالح������ق ياأخذ م������ن ال�س������ابق ويبني عليه. 

أو الغربي  وروبي ا خر االأ فالذات العربية واالآ

ي�س������كالن �س������ورة متكامل������ة رغ������م متيزهما 

بخ�سو�سياتهما احل�سارية.

مارات- تقدمي وترجمة: نذير العظمة. أبو ظبي( االإ ❁ قيد الطبع- دار الكلمة- هيئة الرتاث- )ا

الهوام�ش
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عداد بحظوة بالغة و�ضهرة م�ضتفي�ضة لدى  مل يحظ عدد من بني جممل الأ

قوام ال�ض������الفة مبثل ما امتاز به العدد �ضبعة من حيز رحيب ور�ضوخ عميق  الأ

ن�ض������اين، وقد جتلى هذا املفهوم ال�ضباعي بهالته املحببة على  يف ال�ض������مري الإ

ديان وجممل  �ضاطري واملالحم ويف �ضائر املعتقدات والأ أو�ض������ع نطاق يف عامل الأ ا

داب واملعارف والعلوم. وقد ا�ض������تمر تواتر الهتمام بالعدد �ضبعة  الفنون والآ

أي�ضاً اإىل الثقافة العربية  عرب الع�ضور، وامتدت هالته كما كان �ضاأنها من قبل ا

اأ�ستاذ يف جامعة حلب، وع�سو جممع اللغة العربية بدم�سق. ❁❁

ò

النهج ال�سباعي

 يف الكتابات العربية املعا�رصة

د. عمر الدقاق

❁



النهج ال�سباعي يف الكتابات العربية املعا�رصة

ول  2010 344 الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

دب  املعا�رصة. وقد تب������دى ذلك يف رحاب الأ

العربي مبجمل اأجنا�صه من �صعر ونرث وق�صة 

ومقال������ة ونقد وتاأليف. وقد يكون ال�ص������اعر 

النه�ص������وي بطر�ص كرامة املولود يف حم�ص 

دباء الذين  1774- 1851 يف طليعة الأ

نتاجهم  آث������روا العدد �ص������بعة عنوان������اً لإ ا

دب������ي وذلك يف كتابه )الدراري ال�ص������بع(.  الأ

مري ب�صري ال�صهابي واأ�صبح  وكان مقرباً من الأ

أ�������رصاره. ويف طليع������ة املوؤلف������ات التي  كامت ا

اعتمدت الت�صنيف ال�صباعي نهجاً لها كتاب 

ألفه يف م�رص  )خمت������ارات الب������ارودي( وق������د ا

رائد ال�صعر احلديث حممود �صامي البارودي 

)1839- 1904( ولعله اأ�صخم جمموعة على 

�ص������عيد اختيارات ال�صعر العربي القدمي، اإذ 

ي�صم اأربعني األف بيت.

وتع������ود بدايات التاألي������ف يف هذا املجال 

كتاب������ه  ال�ص������بي يف  املف�ص������ل  اإىل  قدمي������اً 

�ص������معي يف خمتاراته  )املف�ص������ليات( ث������م الأ

أبو مت������ام يف كتابه  �ص������معيات( وكذل������ك ا )الأ

)احلما�صة( والبحرتي يف حما�صته ومن بعده 

ابن ال�صجري، ونحو ذلك من امل�صنفات. وقد 

أبواب  �ص������نف البارودي خمتاراته يف �ص������بعة ا

كربى على نحو يذكر بالت�ص������نيف ال�صباعي 

أبو زيد القر�ص������ي قبل ذلك بنحو  آثره ا الذي ا

أ�ص������عار  أل������ف �ص������نة يف كتابه الرائد جمهرة ا ا

غرا�س ال�س������عر  أنه جعله وفقاً الأ العرب. اإال ا

املعهودة عند العرب وهي �سبعة ابتداأها بباب 

أتبعها املديح فالرثاء وال�س������فات  دب ث������م ا االأ

والن�سيب والهجاء والزهد.

وم������ن طري������ف امل�س������ادفات عل������ى هذا 

دب اأن  ال�سعيد من ح�سور العدد �سبعة يف االأ

يكون عدد م�رصحيات اأحمد �سوقي )1868- 

1932م( �س������بعاً، وهي على ح�سب تواليها يف 

الزمان )م�������رصع كليوباترة- قمبيز- عنرتة- 

جمنون ليلى- علي بك الكبري- ال�ست هدى- 

ندل�س...( وكلها �سعرية ماعدا اأمرية  اأمرية االأ

ندل�������س فهي نرثي������ة. اأما )ال�س������ت هدى(  االأ

أي�س������اً يف هيكلها على  وه������ي التي تنط������وي ا

النهج ال�س������باعي فهي من ن������وع امللهاة على 

دبية. هذه ال�سيدة الرثية  جنا�س االأ �سعيد االأ

املكتهلة هدى كانت مو�س������ع اهتمام ال�سبان 

طمعاً باأموالها، وهك������ذا اأقدم اأحدهم على 

التزوج بها، ولكنه مالبث اأن مات بعد حني. 

ثم تزوجه������ا ثان اأماًل اأن مت������وت عنه ويرث 

ثروته������ا الطائلة. ولك������ن عمرها امتد وامتد 

حتى ا�ستوفت �سبعة اأزواج دون اأن ينال اأحد 

بغيته منها...

أدباء وموؤلفون يف ع�رصنا احلديث  وثمة ا

آثروا املنحى ال�سباعي يف كتبهم وم�سنفاتهم  ا

أ�س������الفهم  مقتدي������ن يف ذل������ك مبا كان عليه ا
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أبرزهم الكاتب  يف �س������ابق العهد. ولعل م������ن ا

ديب م�سطفى �سادق الرافعي )1880–  واالأ

1937(. وقد األف كتاباً �سماه )على ال�سفود( 

وطرحه على النا�س دون اأن ين�سبه اإليه، فلم 

أو م�ستعار،  ميهره با�سمه وال با�سم اآخر رامز ا

ليكون يف مناأى عن امل�ساءلة القانونية، وذلك 

بق�سد الكيد لنظريه وغرميه عبا�س حممود 

العق������اد )1889– 1964( وق������د جعل كتابه 

أراد، يف  الهجائي يف �س������بعة ف�سول، اأي كما ا

يذاء،  �سبعة �س������فافيد، وهذا يعني منتهى االإ

وراح ي�س������وي عليها خ�سمه اللدود، وقد بلغ 

يف ذلك ذروة الت�سفي.

ن�سان بطبيعته قد يرتاءى له وهو يف  واالإ

أنه يقرتب من خامتة  �س������ن ال�سبعني ونحوها ا

املطاف ونهاية مرحلة من عهود العمر املديد 

وي�سعر اأن اأجله لي�س ببعيد. وقد طاب لبع�س 

أدباء الع�رص احلديث اأن ي�سقطوا اأعمارهم  ا

على موؤلفاتهم باعتب������ار ذلك ثمرات كدهم 

اإبداعاتهم.  وعن������وان  عطاءاتهم  وح�س������يلة 

ومن هذا القبيل اأديب املهجر توفيق �سعون 

ندل�سية وموؤ�س�سيها  واأحد اأع�ساء الع�سبة االأ

يف مدينة �س������ان باولو بالربازي������ل. فقد اأرخ 

حلركة املهاجرة العربية يف بالد ال�س������ام اإىل 

آثر عنواناً  مريكية. باإ�سهاب، وا ربوع القارة االأ

لكتابه )من وحي ال�سبعني(. 

ديب  كذلك ق������ر يف نف�������س معا�������رصه االأ

خر ميخائيل نعيمة يف �س������مايل  املهجري االآ

جل راح يقرتب منه  مريكي������ة اأن االأ القارة االأ

بداع،  بعد حياة مديدة حافل������ة بالعطاء واالإ

فاأ�سدر كتابه ال�سامل الكبري با�سم )�سبعون(. 

ومع ذلك وكاأمنا القدر قد اأمهله فراح يكتب 

وينتج بعد �س������نوات ال�س������بعني التي عا�س������ها 

ب�سنوات اأخرى.

أدباء املهجر وال�سيما  ومن م�سهور كتابات ا

كبريهم جربان خليل جربان )1883- 1931( 

يف هذا ال�س������دد مقالته )املراحل ال�س������بع( 

وقد �س������مها كتاب������ه )البدائ������ع والطرائف(، 

وفيها يتحدث عن هواج�س نف�س������ه ونزعاتها 

وع������ن مواقفه وروؤاه جتاه احلي������اة واأحوالها 

أي�س������اً  ديب جربان ا واأوحالها. كذلك نظم االأ

يقاع ال�س������باعي ق�س������يدة باللغة  على هذا االإ

 )1(
نكليزية �سماها )الذرات ال�سبع(. االإ

أدباء العرب  ومن مالم������ح التجديد لدى ا

مريكية ما عمد اإليه ال�ساعر  يف مهاجرهم االأ

اأح������د  �س������كر اهلل اجل������ر )1902- 1975( 

ندل�سية يف �سان  �سعراء جماعة الع�س������بة االأ

باول������و حا�رصة الربازيل يف تناوله �سخ�س������ية 

)اليي�������س الكورنثية( التي ا�س������تهرت قدميا 

غريق وكانت  بجماله������ا الباهر يف ب������الد االإ

أثينا ومفكريها... غري  مو�س������ع اإعجاب اأهل ا
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اأن الكهان حقدوا عليها واأخذوا يكيدون لها، 

أثينا الذين  ومتكنوا من �س������وقها اإىل ق�س������اة ا

حكم������وا عليه������ا باملوت. وقد نظم ال�س������اعر 

املهجري �س������ريتها وت�س������دي الكه������ان لها يف 

ليمة. أنا�سيد ت�سور ماأ�ساتها االأ �سبعة ا

وعلى �س������عيد ال�سعر العربي املعا�رص يف 

املهجر خا�س������ة وال�س������عر احلديث عامة ثمة 

دواوين حر�س������ت على الهالة ال�س������باعية يف 

تبويبها لعل اأهمها ديوان ال�ساعر ر�سيد �سليم 

اخلوري املعروف با�س������م )القروي( )1887-

1984( فقد جمع �سعره الغزير �سمن جمموعة 

أبواب كربى وو�سع لها  واحدة ت�سمنت �سبعة ا

أ�سعاره  �سبعة عناوين هي )البواكري(، وت�سم ا

التي حملت من قبل عنوان الر�سيديات �سنة 

1916 ثم �سم اإليها جمموعته القرويات �سنة 

عا�س������ري(، وهي خمتارات من  1922. ثم )االأ

�س������عره الوطني التي �سبق اأن طبعت يف �سان 

باولو �سنة 1933 و)الزمازم( وت�سم ق�سائده 

عا�س������ري و)املحافل  احلما�س������ية التي تلت االأ

واملجال�س( وهي الق�س������ائد التي نظمت يف 

املنا�س������بات االجتماعية. ثم )زوايا ال�سباب( 

وت�س������م ما قاله ال�س������اعر يف غر�س الغزل، 

و)املوجات الق�س������رية( وهي كما ينبئ عنها 

عنوانه������ا مقطعات �س������عرية دون الق�س������ائد 

تت�س������من جملة نظرات وخواطر وما �س������ماه 

زاهري( وكثري  ال�ساعر �رصر الفكر. واأخرياً )االأ

منها يتن������اول الطبيعة وم�س������اهدها وجممل 

حما�س������نها. ويف ه������ذا املجال لدى �س������عراء 

الع�رص احلديث بوجه عام.

قب������ال اليعقوبي  أبو االإ أي�س������اً ا  يواجهنا ا

)1880- 1946( اأحد �س������عراء فل�سطني وهو 

من مدينة اللد. وقد اأطلق على ديوانه ا�س������م 

)النظرات ال�سبع( وتغلب على جممل ق�سائده 

النزعة املحافظة. ول�ساعر فل�سطني املعا�رص 

�سميح القا�سم يف ديوانه »اإرم« مطولة �سعرية 

أنا�سيد. وقد �سدر يف عمان  تتاألف من �سبعة ا

�س������نة 1970. كذلك ت�س������من ديوان معا�رصه 

ال�س������اعر الفل�سطيني توفيق زياد ال�سادر يف 

بريوت �سنة 1979 ق�سيدة عنوانها )ق�سيدة 

مقطوعة الراأ�س عن �س������عب ب�س������بعة اأرواح( 

وهي جزء م������ن مطولة عنوانه������ا »عمان يف 

�س������ود  أيلول االأ أيل������ول« اأي من اإيحاء اأحداث ا ا

ردن. ومن هذا القبيل  آنذاك يف االأ الدامي������ة ا

يف رح������اب ال�س������عر املعا�رص ديوان لل�س������اعر 

ح�سني حيدر يحمل ا�س������م )�سبع زنابق على 

قرب عبد النا�رص( وقد �س������در عن دار العودة 

ببريوت 1974، ومثله ديوان )اأغاين الرحيل 

ردين عبد الرحيم عمر،  ال�سابع( لل�ساعر االأ

الذي ارتكزت ق�س������ائده املتوالية اأي�ساً على 

العدد �سبعة، وقد �س������در عن دائرة الثقافة 



النهج ال�سباعي يف الكتابات العربية املعا�رصة

347 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

والفن������ون يف عمان �س������نة 1985. اأما حممود 

دروي�س �ساعر فل�سطني فقد �سدر له ديوان 

أ�سماه )حماولة رقم 7(.  أوائل ال�سبعينيات ا يف ا

أراد  وهو �سابع دواوينه يف ذلك احلني. ولعله ا

بهذه املنا�س������بة اأن يربط جمموعته ال�س������ابعة 

تلك بحكاي������ة النملة املجدة الت������ي تتداولها 

و�س������اط ال�س������عبية حول حماوالت ت�سلقها  االأ

العديدة للح�س������ول على طعامها وذلك �سبع 

مرات حتى ا�س������تطاعت حتقيق بغيتها. ففي 

ذلك اإ�س������ارة اإىل اإ�رصار ال�ساعر دروي�س على 

نيل حقه املغت�س������ب واإميانه بعدالة ق�سيته 

وتفاوؤله مب�س������تقبل �سعبه، وال�سيما بعد قيام 

ث������ورات وانتفا�س������ات �س������ابقة �س������د طغيان 

ال�س������هيونية. ومن دواوين ال�ساعر العراقي 

املجدد عب������د الوهاب البياتي ديوان �س������ماه 

)ق�س������ائد عل������ى بوابات العامل ال�س������بع( وقد 

�سدر ببغداد �سنة 1971، ثم اأعيدت طباعته 

يف بريوت، وقد متت ترجمته اإىل الفرن�س������ية 

طار ال�سباعي  بدار �س������ندباد. و�سمن هذا االإ

املحبب نظم عدد وافر من �س������عراء �س������ورية 

أ�س������هرها ديوان علي ا�سرب  ق�سائد جمة من ا

)اأدوني�س( )اأغاين مهيار الدم�س������قي( وي�سم 

�س������بع ق�س������ائد. ومث������ل ذلك ال�س������اعر فايز 

خ�سور يف ديوانه )اأمطار( ويتاألف من �سبعة 

مقاطع حيث ي�س������ور اآخرها اأي ال�سابع ذروة 

ر�س  االت�سال اجلن�سي بني البحر الذكورة واالأ

نوثة. وثمة جمموعة �سعرية من نظم فوؤاد  االأ

كحل اأحد �س������عراء �سورية املعا�رصين �ساء اأن 

يكون عنوانها )�س������بعون جمرة( وقد �سدرت 

�سنة 1979 يف دم�سق.

❁    ❁    ❁

وللهالة ال�سباعية ح�سور الفت يف �سائر 

دب الق�س�سي  دبية وال �سيما االأ جنا�س االأ االأ

ديب الطبيب  والروائي. وق������د يكون كتاب االأ

عبد ال�س������الم العجيل������ي وعنوانه )�س������بعون 

أبرز ما اأ�سدرته املطابع  دقيقة حكايات( من ا

يف �س������دد العدد �س������بعة. وي�س������م جمموعة 

حما�رصاته الطريفة وجتاربه الذاتية. وعلى 

ردنية ثريا ملح�س  ديبة االأ هذا الغرار كتبت االأ

عدداً من ق�س�س������ها الق�س������رية وجعلتها يف 

جمموعة حملت ا�س������م اإحدى ق�س�سها وهي 

)العقدة ال�سابعة(.

اأما يف املج������ال الروائي فقد اأ�س������درت 

ن�س������ان ال�سبعة( بالقاهرة �سنة  أيام االإ رواية )ا

1969 كتبها عبد احلكيم قا�سم، وفيها �رصد 

متوال ل�سبع مراحل ت�سلكها فئة من الدراوي�س 

خالل الرحلة ال�س������نوية املو�س������مية املعهودة 

اإىل مقام ال�س������يد الب������دوي يف مدينة طنطا. 

وتنطوي على ت�س������وير ح������ي للريف امل�رصي 

وتقاليده ومعتقداته وت�س������م املكتبة العربية 
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أي�س������اً كانت قد  رواية متاثل العنوان نف�س������ه ا

ديب م�رصي اآخر  �سدرت يف وقت مقارب الأ

)2(
ن�سان ال�سبعة(. أيام االإ عنوانها )ا

ويف هذه الفرتة نف�سها اأي�ساً وخالل العقد 

فل �سدرت يف  خري من القرن الع�رصين االآ االأ

�سنة 1992 رواية )فاجعة الليلة ال�سابعة بعد 

لف( للكاتب اجلزائري املعا�رص وا�س������يني  االأ

عرج. ومن اأواخر ما اأ�س������درته املطابع يف  االأ

ع�رصنا احلا�رص يف رحاب املنحى ال�سباعي 

ديب العراقي عبد  دب رواية االأ من كت������ب االأ

أي������ام اخللق(، وقد  اخلالق الركابي )�س������ابع ا

�سدرت ببغداد �س������نة 1994. وتدور الرواية 

حول خمطوط يحمل ا�س������م )الراووق( ويوؤرخ 

�سالف. ومن  ملدينة جمهولة تدعى مدينة االأ

خالل ال�رصد ي�س������عى الكاتب اإىل دمج نف�سه 

يف حلمة املخطوط ا�س������تناداً اإىل قول حميي 

الدين ب������ن عربي »العامل ح������روف خمطوطة 

مرقوم������ة يف رق الوجود املن�س������ور«، والبطل 

أ�سفار  وهو الراوي يطلق هواج�سه يف �سبعة ا

تاركاً حروف ا�سم )الرحمن( ال�سبعة املنطوقة 

ت�������رصي يف كتابه �رصيان الواح������د يف مراتب 

ع������داد. وهك������ذا وعلى نح������و رامز عميق  االأ

الداللة يتعاقب على ت�سييد مدينة احلروف 

�سالف وهي وطن الراوي نف�سه  اأي مدينة االأ

�س������تة رواة، ليكون الراوي ال�سابع وهو كاتب 

الرواية الذي يطمح اإىل اإعادة اخللق يف هذا 

)3(
الوجود.

❁    ❁    ❁

دب امل�رصحي املعا�رص  وعل������ى �س������عيد االأ

أل������ف الكاتب امل�رصي �س������عد الدي������ن وهبة  ا

ثري  م�رصحية على هذا املنوال ال�س������باعي االأ

وعنوانها )�سبع �س������واقي(. ويف الوقت نف�سه 

دي������ب وليد اإخال�س������ي ع������دداً من  كت������ب االأ

امل�رصحي������ات ون�رصه������ا يف جمموع������ة واحدة 

حملت ا�س������م اإحدى م�رصحياتها وهو )�سبعة 

اأ�سوات خ�س������نة(. ثم كانت م�رصحية )الربيع 

ال�سابع( الغنائية للرحابنة اآخر ن�س م�سرتك 

عمال الفنية التي مت اإجنازها قبل  من بني االأ

وفاة عا�س������ي الرحباين، وقد عر�ست يومئذ 

يف باري�س �سنة 1984.

وم������ن الطبيع������ي جت������اه هذا احل�س������ور 

الالفت للعدد �س������بعة اأن يكون للعدد �س������بعة 

يف املكتب������ة العربية املعا�رصة حيز وا�س������ع يف 

جمال التاأليف والت�س������نيف والنقد ويف �سائر 

جماالت املعرفة من فنون وعلوم. وبو�سعنا اأن 

ن�سري من خالل ذلك اإىل كتاب )ال�سبعة الكبار 

يف املو�سيقى العربية( للباحث امل�رصي كمال 

النجم������ي، وهو كما ينم عليه عنوانه ي�س������م 

�سرية �سبعة اأعالم متميزين يف رحاب العطاء 

أداء يف احلياة  املو�سيقي من تاأليف وتلحني وا
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الفنية احلديثة. ويف هذا املجال املو�س������يقي 

أي�س������اً األف الباحث املو�سيقي احللبي جميل  ا

والية كتابه امله������م )حلب، بيت النغم(، الذي 

اأ�س������درته دار طال�س بدم�س������ق �سنة 2008، 

وقد بنى مادته الغزيرة على النهج ال�سباعي 

أي�ساً، وتوازياً فيما يبدو مع ال�سلم املو�سيقي  ا

�سوات  ال�س������باعي املعهود من حيث تدرج االأ

بواب ال�سبعة  )ال�س������ولفيج( وهكذا توالت االأ

ول يف املو�سيقى العربية  تباعاً، فكان الباب االأ

ع������رب التاريخ واملكونات احل�س������ارية للرتاث 

الفني بحلب، فالثاين يف مو�سيقى احلفالت 

غاين املتداولة واأ�س������داء املو�س������يقى يف  واالأ

ق�س������ائد ال�س������عراء احللبي������ني، والثالث يف 

دوات  اأ�س������ول الغناء واملو�س������يقا يف حلب واالأ

املو�س������يقية- وامل�س������طلحات الفني������ة وفرق 

املدار�س والن������وادي الفنية بحل������ب. والرابع 

يف املوروث املو�س������يقي والواف������د- الب�رصف 

ال�س������ماعي- اللونغا- املار�������س... واخلام�س 

يف امل������وروث الغنائي، الليايل- الق�س������ائد- 

غاين- الدراما الغنائية- الدور  املواويل- االأ

امل�رصي... وال�س������اد�س يف الرق�س ال�رصقي- 

رق�س������ات الدبك������ة... ثم الباب ال�س������ابع يف 

بداع املو�سيقي- املو�سحات احللبية- رق�س  االإ

ال�سماح- القدود- ا�سق العطا�س- املدونات 

املو�سيقية.

ويف �س������وء ما تق������دم فاإن العدد �س������بعة 

بح�س������وره املتمي������ز وهالته املحبب������ة يتجلى 

يف ثقاف������ة ع�رصنا احلديث رابطاً م�س������رتكاً 

ر�س.  وجميال يجمع بني ثقافات �سعوب االأ

ثار الكاملة، �س 515، دار �سادر، 1964. جربان، االآ  -1

انظر جملة الكفاح العربي، عدد 15 ني�سان 1991.  -2

�س������بوع  دبي بني زيدان والركابي، جريدة االأ جينا �س������لطان، يف نقد وحتليل حول مو�س������وع دوران االلغاز االأ  -3

آذار 2010. دبي، دم�سق يف 20 ا االأ

الهوام�ش

¥µ
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بعي������ٌد بكل جغرافيته النادرة... ذلك الرجل... مثل كتلة عنا�رص �س������اطعة 

خرج������ت من������ذ زمن بعيد من فوهة ب������ركان... لكنها ما زالت �س������اخنة كوليٍد 

تداعبه احلياةُ بولٍع وكثافة..

مل يكن طوياًل... وال خطابي������اً...  وكانت كتلة العنا�رص املتوافرة كاأنها قد 

ا�ستقرت ب�سكل نهائي يف عينيه...! 

آه������ا اأول مرٍة اختزنت عيناه لها اأمرين متداخلني: تاريخاً و�س������يئاً  حني را

باحثة يف الرتاث العربي. ❁❁

ò

وُل قبل النكبة القرُن الأ

د. بغداد عبد املنعم

❁
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ا التاريخ فاإنه رمقها بظل ابت�سامة  مَّ
أ اآخر.. وا

خر  ا ال�س������يء الآ مَّ
أ أة.. وا ت�س������تخف بعلم امرا

أبَْت ونرثْت  فتلك الغاب������ُة الكثيفة الت������ي ا�رشا

أة!!   رائحَة اأمل حني راآها هي نف�ُس املرا

حني �س������اهَدْت مكتبه اأول م������رة... كان 

مكتظاً باأوراق ا�ستندْت فوق بع�سها وتراكمْت 

و�س������كلت مزيجاً مزمناً من ح������روف وغبار 

وركون... ينتظر دوماً... ينتظر اأن تُكفَّ عن 

طاح������ة بنظراتها من ه������ا هنا اإىل ها هنا  الإ

بطريق������ة تُْذِهُب حياَءَه������ا القدمي حني تريد 

التحدث اإىل رجل... ينتظر.. وينتظر وحني 

ول ..مثل  يلتقُطه������ا... يبدو مثل تكوين������ه الأ

الرحم ال������ذي خرج منه، اأي )فوهة الربكان( 

نَّ هذا 
أ ..مل تك������ن تدري مل������اذا خطر بباله������ا ا

الرجل الذي يبدو هادئاً وحمافظاً ويف غاية 

التهذيب... مل تك������ن تدري يف تلك اللحظات 

أنه خرج من فوهة  وىل مل������اذا خطر ببالها ا الأ

بركان حاماًل وهجاً م������ن املعادن واخلامات 

والحرتاقات...؟؟

نَّ املرحلة كلها لي�س������ت 
أ عل������ى الرغم من ا

)بركانية( بل تكاد اأن تكون مرحلة �سياعات 

وغمو�س وتربيدات وتقطيعات وُهدن جزئية 

ومفاو�س������ات متنوعة اأخرج������ت اإىل الوجود 

العامل������ي )عل������م التقطي������ع( ور�س������م احلدود 

بامل�س������طرة عل������ى اخلارطة... ث������م علماً له 

عالقة مبفاو�س������ات ممطوطة.. ومبوؤ�س�سات 

أنتجْت انعدام الفاعليات اأو  ترعاه، وعربي������اً ا

أْت ..! احباطها حاالً يف حال بدا

مل تكن هذه )الربكاني������ة ( حالًة عامة بل 

كانت حاًل خا�س������اً... خا�ساً جداً عند هذا 

الرجل ا�ُسطر اإىل تخليقه ليواجه اإحداثيات 

غام�سة مل تلد اإال �سل�سلة كوارث..      

ح������ٌل خا�س ..اكفه������رار طوي������ل... كان 

أو ) وجهه اخللفي ( عالياً  وجهه احلقيق������ي ا

وُمرهفاً ك�سهٍم طائر اإىل قلب غيمة بعيدة... 

بي�س������اء... معجونة مبائها الذي ال يلبث اأن 

يهمي حني تكوُن اللحظة .. حلظتُُه!

وراء هذه ال�سبكة الوعرة من الت�ساري�س 

ينت�س������ُب لوٌن بعيد يف عينني متعبتني.. لوٌن 

في������ه طيف اأخ�������رص بعيد تتكلمان ب�س������هولة 

لكاأنهما ل�سانُُه احلقيقي... نقل اإليهما حريًة 

مل يحتملها ل�س������انُُه فبقيت بهما دمعة واقفة 

بثبات ال ت�سيل وال جتمد... متنُح هذا الذبوَل 

اإ�رصاقًة وِم�س������احة... كاأنها م�ساحُة حياة بني 

ما كان وما �سيكون... منطقة هاربة من كتلة 

عذاب.. منطقة ناجية من روحه املتعبة..!!

جتاوز ال�س������تني بب�سع �سنوات..فقد ولد 

أر�س������ُم  قب������ل النكبة بقلي������ل... ولكْن..، ملاذا ا

ن�س������ان باحداثي������ات النكب������ة دون اأن يكون  الإ

قد ولد يف حماأته������ا اجلغرافية..؟؟ غري اأن 
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هذا الرجل ولد قبل النكبة يف ف�ساء مدينة 

حلب.. املدينة ال�س������مالية البعيدة حاماًل يف 

أ�س������جاراً بعمقها الطيني..تعطيه تلك  عينيه ا

الهيئة ال�س������جرية التي مل ي�ستطع اإر�سالها اإىل 

اخللف.. ه������ي وذلك الطي������ف.. طيف نهٍر 

ق������دمي عذب م������ا ينفُك يهمي من �س������حائب 

عينيه.. حني تكوُن اللحظُة.. حلظتُُه!

نَّ ح������زَن ه������ذا الرج������ل البعيد 
أ  غ������ري ا

ه������ا كيف تنظر من زواي������ا غري عادية...  علمَّ

أنها تظ������لُّ دوماً من  وذلك عل������ى الرغم من ا

دون خطط... من دون ُمراجعات... عفوية 

كال�س������م�س والرتاب ..يقودها القلم ب�سال�سة 

اأمام ال�سفحاِت البي�ساء فت�رصُد بها الكلماُت 

أناملها رقائُق الدانتيال... قال  وتولُد من بني ا

لها: اأتعجنني كلَّ �سيء بال�سعر ..؟؟ ال�سحافة 

حتتاج اإىل املبا�رص... اإىل ال�سدمة!

جغرافيُة وجهه ت�سبه خارطَة تاريٍخ لعله 

ميت������د بعمق من حلظة مي������الده اإىل اللحظة 

أدرَكْت وهي ت�سافحه باإ�رصار.. اأدركْت  التي ا

نَّ يف �س������در هذا الرجل قلباً �رصعياً وجاًل 
أ ا

نبا�س  حداث واالأ ودافئاً... حمل �سيفرات االأ

والدم������وع للزم������ن الذي انفج������رت يف حلقه 

النكبُة فحمل معظم اإحداثياتها وحقائقها..

يُغلُق وجَهُه اأمام م�ساحاِتها وانب�ساطاِتها.. 

أةُ حتمل  أنَّها امرا مينُعَها من قراءته.. غ������ري ا

حوا�س������اً بال ح������دود... قروَن ا�ست�س������عار... 

فرا�س������ًة... تاريخ������اً ين�س������كُب فوق بع�س������ه 

أْت تقروؤهُ بكل حوا�سها وما بعد  بع�س������اً... بدا

�س������افية  حوا�س������ها... جردته من وجوهه االإ

بت�ساري�س������ه  لوجهه...  وتركتُْه  واالحتياطية 

وات�س������اعاته.. و�س������حوته ح������ني تتكلم عيناه 

بربيق غريب حاملًة املوجُة الواحدة ترددات 

حزنه ووجعه وفو�سى اأفكار واأفكار...

»عقله اليومي« يتمتع مبقايي�س لوغاريتمية 

وخطوط حم������راء كاأنها نهائي������ة... خارطُة 

روح������ه مطبوعٌة يف راحة يدها بج�س������ارة... 

ودموعه املحبو�س������ات وراء �سهيل حزنه هي 

أنهره������ا العذب������ة التي اقت������ادت راحتيها يف  ا

اأعماقه البعي������دة.. م������ا اإْن يتجهم وجهه... 

حتى ت�س������يل كنهر ع�سل..كاأنها ترتجم اإرادتَُه 

احلقيقية..

ن�س������اُن يف كل العامل وتتطابق  يت�س������ابه االإ

مثال  التجارب وتتقارب، ففيما لو ترجمْت االأ

ال�س������عبية يف كل العامل اإىل لغة واحدة لكانت 

ن�س������بة التطابق فيما بينها كب������رية... وفيما 

لو ُقراأت الروايات والق�س�������س على �س������وية 

زمنية ولغوي������ة معينة حل�س������لنا على نتيجة 

ُمقاربة.. �س������يءٌ كثيف وحميم يجمع ما بني 

ندل�س  اأمريكة الالتينية والعامل العربي لعلها االأ

القدمية..اأو هي كذلك بالفعل ..وحتى حني 
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قامة »الدولة  اقرتح تيودور هريت�سل مكاناً الإ

اليهودي������ة« يف كتابه ع������ام 1896 فاإن لعابه 

�سال على مكانني متباعدين م�سافًة متقاربني 

رجنتني!!  أو االأ حنواً وتاريخيًة : فل�سطني ا

أمل تقل اإيزابيل الليندي الكاتبة الت�سيلية  ا

يام(  »يف  خرية )ح�س������يلة االأ يف روايته������ا االأ

حيان يكون اإظهار احلب اأ�س������عب  بع�������س االأ

أمل تنبني فل�س������فُة  من اإظه������ار احلقد..«؟!.. ا

احلب العربي على تفا�س������يل البعد واملواربة 

والغمو�س..؟! ف������كان منها التكهُن بحٍب بني 

االأطالل ..ثم تهومياُت احلِب العذري... ثم 

طرياناُت احلب ال�سويف بف�ساءاته املثرية من 

لفة اإىل الفناء وما بينهما حتتدُم ال�سوياُت 
االأ

بالع�سق والهيام..

وهو... ه������و يدور ح������ول )ِحمى احلب( 

دون اأن يتمك������ن من الوقوع في������ه... غري اأن 

هذا املا قبل يظل اأحياناً هو املقدمة الطويلة 

املهمة... لعلها بياٌن.. اأو هي الكتاُب.. لكْن، 

هل هي  كلُّ �سيء؟؟

َح������َذُر ه������ذا الرج������ل وموارباته  رمب������ا 

ا�س������تدرجاه اإىل حزن������ه التاريخ������ي.. يحمُل 

كلماِت املراحل كلها، ويف حلظة من حلظاته 

كان يغو�������سُ يف حتلي������ل الزمن الذي �س������بق 

لَُها  أنَّه يَُحمِّ النكبة.. كان يلقي كلماته اإليها كا

بها.. اإىل ذاكرِتها حني حت�س�������س يف حلظته 

أنها ذاكرةٌ �سا�سعة ..ولي�سْت جمرد ب�سع  تلك ا

خالي������ا خمية الم������راأة حتمل خ������امَت الثقافة 

ومكياجاتها.. 

 وم������ن بني تعقي������دات ت�س������اري�س وجهه 

خرجت كلماتُُه وا�سحة هادئة رزينة: املرحلة 

بني 1908 و1928 مهمة للغاية!!

أي�س������اً  ويف حلظت������ه التالي������ة.. قال لها ا

الرتاجمة الذين كانوا يعملون بحق يف مدينة 

حلب بني التجار والقنا�سلة  كانوا /1500/ 

وراق الر�س������مية  بينما العدد امل�س������جل يف االأ

با�س������تانبول مل يتجاوز ال�600 كان لهوؤالء دور 

أمل يكونوا جي�ساً من الرتاجمة؟! واأي دور.. ا

َحاالت  وق������ال لها: اجنزي بحثاً ع������ن الرَّ

جنبي������ات )الن�س������اء( اللوات������ي قدمن اإىل  االأ

املنطقة اإبان ان�سحاب الدولة العثمانية وبدء 

التمدد الغربي..!!

يف كل م������رة كانت تراه كان يعبئُها بُزحام 

ف������كار وامل�س������اريع...  ويف كث������ري من  م������ن االأ

أ�سياء..  حيان تنفجر ذاكرتُُه باأ�س������ياء... وا االأ

مت�س������ي بينه������ا وتقاربَُها حت������ى جتمَعها اإىل 

لغته������ا واإليه وتعيُد والدتََه������ا... فكاأمنا يولُد 

الكالُم املختلف.. كالٌم احتمل مئة �س������نة من 

العذاب..تنفجُر ذاكرتُ������ُه يف �رصاديب القرِن 

ول قبل النكب������ة..كان زمناً مزدحماً كثيفاً  االأ

.. �س������هدْت املنطقُة من ا�ستانبول اإىل القد�س 
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ازدحاَم  اأحداٍث وتفاعالت.. ال�سلطان عبد 

احلميد الث������اين يدخل يف معركة م�س������تمرة 

م������ع اأوروبة يعرب عن ارتياباته وخماوفه من 

منح املهاجرين اليهود يف فل�سطني اجلن�سية 

العثمانية... مينع بيع اأرا�سي الدولة لليهود 

يف فل�سطني.. يرف�س رف�ساً قاطعاً مقرتحات 

هريت�س������ل يف كتابه »الدول������ة اليهودية«، ويف 

ال�س������نة التالية يرد على املوؤمتر ال�س������هيوين 

ول رداً عملياً فيق������رر اإدارة والية القد�س  االأ

من ا�ستانبول مبا�رصة ومن قبل ثقاة مقربني 

منه..

لقد احتم������َل هذا القرُن اإخراَج الواليات 

مرباطورية العثمانية ب�سل�سلة  العربية من االإ

�رصاف  املفاو�سات والت�سويات ال�سهرية بني االأ

واحللفاء.. ثم ظهور بلفور ووعده ور�س������الته 

وىل وملا  اإىل روت�س������يلد.. وتنتهي احل������رب االأ

ت�سوى اخلارطة بعد.. 

�رصيحة وا�س������عة من مثقفي بالد ال�س������ام 

ارتبط������ت بل تداخل������ْت بتفاعالت امل�س������كلة 

ول  الفل�س������طينية وتفرعاتها.. منذ القرن االأ

ول بعدها وَحَملَْت  قبل النكبة واإىل القرن االأ

اأمناطاً ن�سالية وفل�سفات وتنظريات ُحّملْت 

اإىل معظ������م احل�س������ور الثق������ايف يف املنطقة 

العربية كلها وبرتكيز اأعلى بكثري يف املنطقة 

ال�س������امية... وبقيت احلقيقُة ال�سا�سعة فيها 

هذه اجلغرافيا وهذا الن�سيج ال�سكاين الذي 

مل يتفكك..!!

ول قبل النكبة ي�ست�س������هد  خالل القرن االأ

ال�سيخ عز الدين الق�سام وهو يقود اأول عملية 

للمقاومة الفل�سطينية امل�سلحة خالل ا�ستباك 

�س������د القوات الربيطانية.. تُْعِلُن فل�س������طني 

أْن يظهر ذلك  �رصاب العام... وال يلب������ث ا االإ

ال�سابط العثماين ال�س������ابق العربي اللبناين 

ف������وزي القاوقجي قادم������اً من الع������راق اإىل 

أزر الثورة �سد الربيطانيني...  فل�سطني ل�سد ا

هذا قب������ل اأن يغدو يف �س������نة النكب������ة قائداً 

وىل  نقاذ العربي... ويف ال�س������نة االأ جلي�س االإ

قبل النكبة توافق الواليات املتحدة واالحتاد 

ال�س������وفياتي على تاأييد تو�س������ية جلنة االأمم 

املتحدة ب�ساأن تق�سيم فل�سطني... ويف اللحظة 

خرية قبل النكبة ينتقل امل�سهُد مبا�رصًة اإىل  االأ

مريكي ترومان  بي�������س والرئي�س االأ البيت االأ

ي�س������تقبل �رصاً حاييم وايزمن ويَِع������ُدهُ بتاأييد 

أيار من قبل  اإعالن الدول������ة اليهودية يف 15 ا

الوكالة اليهودية.

اأحياناً تكوُن �س������نٌة هي مف�سٌل يفتح على 

حوادَث قادمة.. واأحياناً تتمدد هذه ال�س������نة 

حتى تغدو قرن������اً... ذاك القرن الذي انتهى 

ْت خارطُة  مبف�س������ل النكب������ة... قبله اهت������زَّ

وىل والثانية  الع������امل حتت قنابل احلرب������ني االأ
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وختامهما بالقنابل الذرية التي انهالت على 

آ�س������يا..!! فتم تطويع هذا اجل������زء بقنبلتني  ا

و�س������ط!( وهي  ا )ال�رصق االأ مَّ
أ نوعيت������ني... وا

ت�س������مية يف اخلارطة العاملي������ة اجلديدة فتم 

عداد لت�سويتها مبعادلة حتل فيها م�سكلة  االإ

اليه������ود يف اأوروبة ووجودهم الغيتوي والذي 

أ بالت�سلل  خرج منه خٌط مايل �س������اغط مل يبدا

اإال ب�رصوط موؤامرة عاملية..

أ  حداث اإىل روزنامه يبدا حني تتح������ول االأ

زمٌن جديد وتغدو الروزنامه تراثاً... تقليداً 

للرتتيب والتهدئة.. واأما حني تتحول اإىل كتلة 

)العنا�رص الربكانية( فاإنها تغدو جمهراً لقراءة 

امل�س������تقبل.. ويغدو ذل������ك الرجل بجغرافيته 

احلميمة و�س������ربه الكوين جزءاً من املجهر.. 

ألي�س ميكننا  ن واح������ٌد غ������ريه«...  ا أن������ه االآ »كا

االتكاء اإىل ا�ستعارات حممود دروي�س..

هذا الرجل بلحظاته اخلا�س������ة اخللفية 

بقي يتجنبها.. يتجنُب م�س������احاِتها البي�ساء 

املفتوح������ة بق������در م������ا ي�س������تطيع... لكنه ال 

ي�ستطيع!!

أثراً تركياً  يحمل يف جغرافيته ال�سخ�سية ا

ما... فهو غالباً ما ي�س������ري يف بع�س املحاور 

العثمانية ب�س������هولة ودون تعرث ..بلدته قريبة 

من احلدود ال�س������ورية – الرتكية... اأق�س������ُد 

أنها  وىل... يبدو يل ا بلدةَ طفولِتِه وذاكرِتِه االأ

وُل  مل تذه������ب... بل ومل تتواَر لكاأنها البياُن االأ

لنف�سه وروحه.. 

دخَل اخلارط������َة ال�سا�س������عة ملدينة حلب 

وظلَّ������ْت جذواتُُه وانفعاالتُ������ُه وحديثُُه املحتج 

�سفاٍت غري كافية لولوج بوابة املدينة الدقيقة 

الت������ي حولتها جتربتُها التجاري������ة التاريخية 

العميقة اإىل مدينة ت�سُع املوا�سفاِت احلا�سمة 

نه احتفظ  لكل نا�س������ها ولكل اإجراءاتها..والأ

- رمبا رغماً عنه - ب�ِس������َماِت الطني ال�سا�سع 

والعفوية والطيبة الت������ي يحاول اإدخالها يف 

قال������ب التجهم اأو يجمده������ا داخل اإطار من 

ال�سلف والت�س������لب..كاأنها مل تنفع متاماً مع 

مدينة تُطالب باملُبا�������رص واملُحدد ومبا مُيكن 

وزنُُه وقيا�ُسُه!!

ن يف ا�س������تانبول.. ث������م األقى يف  أن������ا االآ  ا

عينيها ذلك النباأ: »ا�ستانبول عا�سمة الثقافة 

وروبي������ة« لهذا الع������ام.. يوجد الكثري مما  االأ

ي�س������تحق امل�س������اهدة والكتابة... �ساأزور غداً 

ألي�س  معر�ساً عن »املياه يف تاريخ ا�ستانبول« ا

هذا من املحاور التي تهتمني بها؟؟ 

أةُ التي كان يَُكلُِّمَها والتي ولدْت  تل������ك املرا

بعد النكبة بخم�سة ع�رص عاماً بعيداً عن مركز 

النكب������ة ونريانها... بل وبعيداً عن ق�س������وتها 

وت�رصدها... اأفاقْت م������ن كلماِتِه ومن نقطته 

اجلغرافية اجلدي������دة - القدمية... وبداأت 
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أزرار ال� )كي بورد(.. كان مما و�سله  ت�سغط ا

أين امله������رب؟؟... ف�  هذه الكلم������ات: ولكْن، ا

ا�ستانبول �رصقيُة الوجِه واليِد والل�ساِن ي�سيُل 

ع�س������لُها �رصقاً على �رصق ..حتى لو جل�س������ْت 

على كتفي قارتني فاإن �س������حرها اخلا�س ال 

ينبع������ث من غربيتها بل م������ن �رصقيتها... من 

روحها... رغم اأنف ال�سيا�س������ة التي تريد مد 

اجل�سور اإىل اأوروبة املتعبة.

 وبقي.. كلما قال �سيئاً جديداً انبعثْت يف 

داخلها رغبٌة يف اإعادة ترتيب هذا الرجل... 

اإعادة كتابته بطريقة جديدة..

مل يك������ن طوي������اًل كم������ا قل������ت... وال كان 

خطابي������اً... وراحت������اه مثل وجهه �س������عبتان 

�س������هلتان... طينيتان... كاأنهما عملتا طوياًل 

ط������ر الثقافي������ة... وكان  طوي������اًل يف غري االأ

يجتاحه طيٌف من اخلجل... لعلها ال�س������مة 

التي مل ي�ستطْع كذلك تعليبها وال توجيهها اإىل 

اخللف مثلما فعل بوجهه احلقيقي... فبقي 

لعينيه الزيتونيتني زيتهما امل�س������يء... وبقي 

يف كالمه وزُن قرٍن من الزمن... مل ي�س������تطْع 

اإال اأن يلقي بظالل ح������زٍن رطب حنون على 

كل كلمة يلفُظَها وكل نظرة ينظُرَها وذلك... 

حني تكوُن اللحظُة حلظتُُه.

¥µ
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آلية وعلى  ن�صانية ب�صورة � »عامل تقنيات �لغد �لقريب �صيوؤمن �حتياجات �لإ

�مل�ص������تويات كافة ، بحيث ل ي�ص������تطيع �لعلماء تقدمي �ص������ورة دقيقة عن ذلك 

ن�صان ماثلة �أمامه على �صا�صة  �لتّطور �ملرتقب، فمنازل �لغد �ص������وف ير�ها �لإ

جهاز ذكي، ويعدل ت�ص������ميمها بعد ذلك وفقاً ملتطلباته �ل�صخ�ص������ية، و�صتوؤمن 

�إجناز�ت �لكيمياء مو�د�ً لتوفري �أف�ص������ل �رشوط �ل�صكن، وعلى �صعيد �ملالب�س 

ن�ص������ان  جهزة �لذكية �ص������تحدث ثورة حقيقية، يف هذ� �ملجال، تتيح لإ ف������اإن �لأ

باحث من �سورية. ❁❁

ò

من  التقنيات الذكية �ست�ؤ

احتياجات الب�رشية اآليًا

د. �أحمد غنام

❁
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الغد احل�ص������ول على املالب�������س التي يرغبها 

من املتاجر الكربى، مبا يف ذلك نوع القما�س 

وال�صكل املطلوب واللون والقيا�صات اخلا�صة 

املالئمة، و�ص������يتمكن الريا�صيون من روؤية ما 

أثناء التدريب على �صا�ص������ة فيديو  يقومون به ا

منمن������م..«، ذلك بع�س ما جاء على ل�ص������ان 

العلماء املنظرين يف علوم امل�صتقبل.

ويظ������ل توق������ع امل�ص������تقبل امل�ص������تند اإىل 

احتم������االت التقني������ات احلديث������ة والتط������ور 

العلم������ي والتكنولوجي جم������رد اأحالم، حتى 

يف متاي������زه ع������ن التنجيم وال�������رب بالغيب 

مامل يتمثل عملي������اً يف احلياة اليومية للب�ر، 

وتظل هذه التوقعات واالحتماالت املحكومة 

بالق������درات املادي������ة والغني������ة للمجتمع������ات 

املتطورة اقت�ص������ادياً واملتقدم������ة علمياً، دون 

تطلع������ات جمتمعات اأخرى تفتق������ر اإىل هذه 

القدرات، ودون �ص������عيها ملواكبة ثورة انفجار 

خرية من  املعلومات املتحقق������ة يف العقود االأ

الق������رن الع�رين وما يرتقب من تقدم مطرد 

لفية الثالثة، ويبدو وا�ص������حاً اأن  يف عقود االأ

االجتاهات امل�صتقبلية لن تكون حمددة املعامل 

اإال بق������در ما تاأخذ من املعطيات احلا�ص������مة 

واملتغ������ريات الفاعلة بع������ن االعتبار، ولذلك 

يب������دو اأن ه������ذا امل�ص������تقبل ال يرتب������ط فقط 

أي�س������اً بقدرة  بتقدم التكنولوجيا والعلوم، بل ا

فادة منه، ورمبا  املجتمعات املختلفة على االإ

دراك انعكا�س������ات التطور املحتمل يف  كان الإ

االقت�س������ادية  وللم�س������كالت  اليومية  احلياة 

ثار االجتماعية وال�سيا�سية  املرتبطة بها، ولالآ

أنح������اء العامل الدور  املرتتب������ة عليها يف جميع ا

احلا�س������م يف ت�سكيل هذا امل�ستقبل على هذه 

أو تلك، وال تتو�س������ح هذه ال�سورة  ال�س������ورة ا

دراك باأن اأي تغيري  أو تلك اإال م������ن خالل االإ ا

نابغ م������ن العل������وم والتكنولوجي������ا وموؤثر يف 

احلياة اليومية، �س������يكون حمكوم������اً ب�رصوط 

وعوامل مت�سابكة ومتنوعة، مثل نوعية حياة 

�س������واق واحلاجات الفعلية  فراد وواقع االأ االأ

ومقت�س������يات حماية املوارد واملحافظة على 

البيئة.

ولذا فاإن تطور جوانب احلياة اليومية يف 

عقود القرن احلادي والع�رصين، على �س������وء 

اإجن������ازات التكنولوجي������ات احلديثة والتقدم 

العلمي املذهل املرتاك������م من القرن الع�رصين 

املن�������رصم، �س������يولد ع������دداً من امل�س������كالت 

طار التكنولوجي  املرتبطة به والتي تتعدى االإ

اإىل اجلوان������ب االقت�س������ادية واالجتماعي������ة، 

وي�ستحيل على العلماء واخلرباء تقدمي �سورة 

دقيقة واأكيدة ملا �ستكون عليه جوانب احلياة 
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جيال  اليومية يف امل�ستقبل، وقد يتك�سف لالأ

خطاء يف توقعات العلماء  املقبلة العديد من االأ

واخلرباء، ولكن هذه التوقعات �س������تقدم، يف 

أب�سط احلاالت، فكرة تاأ�سي�سية عن النظرة  ا

اإىل امل�س������تقبل التي حملها جيل ت�س������عينيات 

القرن املن�رصم على �س������وء معطيات واقعه، 

واأما ا�ستقراء مالمح وتوجهات امل�ستقبل يف 

املعطيات الراهنة فاإنها ت�ستند اإىل القدرات 

الراهن������ة والتط������ور املتحق������ق يف ع������دد من 

لكرتونيات واملعلوماتية  املجاالت العلمية، كاالإ

حياء وكيمياء  والهند�س������ة الوراثية وعلوم االأ

جنازات  اجلزئيات، ويتوقع اأن توؤدي هذه االإ

يف هذه امليادين وغريها اإىل تطوير وا�س������ح 

للحياة اليومية، لي�س������مل جميع جوانبها على 

تفاوت يف وتريته واأهميته وعمقه.

فعلى �س������عيد امل�ساكن لن يقت�رص التغيري 

على التجهيزات املنزلية التي �ست�س������بح كما 

ذكرنا اأدوات واأجهزة ذكية متعددة الوظائف، 

وق������ادرة عل������ى التكي������ف تلقائياً م������ع جميع 

أي�ساً  احلاالت العادية والطارئة، بل �سي�سمل ا

مفاهيم الهند�س������ة املعمارية، ويتوقع اخلرباء 

ب������روز الهند�س������ة املعمارية ح�س������ب الطلب، 

بحي������ث ي�س������بح تعميم امل�س������كن ممكناً على 

قاع������دة احلاجات الفردية وحتت الطلب، اإذ 

جهزة الذكية  �سيكون من املمكن ا�ستخدام االأ

بع������اد للتحرك داخل  حج������ام واالأ لتلم�س االأ

املنزل املعرو�س على �سا�س������ة احلا�سوب كما 

ل������و كان الواقع، وبالت������ايل اإدخال التعديالت 

فراد عن ت�سميمه،  املطلوبة ح�سب رغبة االأ

كما �س������يكون ممكن������اً من خ������الل ربط هذه 

نظمة اخلبرية يف بنوك  جه������زة الذكية باالأ االأ

املعلومات، واختيار املوقع املنا�س������ب واملكان 

املالئ������م يف البيئة الطبيعية ومعرفة تاأثريات 

حوال الطبيعية، ومن ناحية اأخرى  املناخ واالأ

�س������توفر الكيمياء واإجنازاته������ا مواد جديدة 

تتنا�س������ب مع الغاي������ات املتوخ������اة، فاملعرفة 

الدقيقة والعميقة جلزيئات املادة واإمكانيات 

اإعادة تركيب هذه اجلزيئات �ستوفر ملهند�سي 

الغ������د خي������ارات متنوع������ة ومتع������ددة لتاأمني 

اأف�سل �رصوط ال�سكن ح�سب الطلب الفردي، 

دوار  و�ستكون هذه املواد متعددة الوظائف واالأ

بحيث تتوافر فيها يف اآن معاً ميزات املرونة 

وال�سالبة واملتانة واملوا�سفات املطلوبة على 

�س������وات، وتكييف احلرارة،  �س������عيد عزل االأ

و�س������يلعب الزج������اج دوراً رئي�س������ياً اإىل جانب 

مركبات املواد البال�ستيكية يف منازل الغد.

و�سيتطور احلر�س على الراحة الفردية، 

ال على م�س������توى ال�س������كن ح�س������ب الطلب بل 
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زياء  اأي�ساً على �سعيد املالب�س، ولن تكون االأ

كما �س������اد االعتقاد يف بداية ع�رص الت�سنيع 

أو اأحادية ال�س������كل وحتى اللون على  موحدة ا

غ������رار ما عر�س������ت بع�س اأ�رصط������ة اخليال 

زياء  العلم������ي، فاملو�س������ة املتحكمة بع������امل االأ

وم������ا يرافقها من ذاتي������ات وفرديات ومتايز 

جهزة احلديثة م�ساعداً  وخيال �ستجد يف االأ

لها، بحيث ت�س������ود هذا القط������اع موجة من 

التعامل ب�س������ورة م�سخ�س������ة اإىل اأق�سى حد 

فراد، ويتوق������ع اخلرباء اأن  مع متطلب������ات االأ

وىل من  ت�سهد �سناعة املالب�س يف العقود االأ

القرن احلادي والع�رصين ثورة حقيقية تطيح 

لب�سة اجلاهزة املوحدة املقايي�س  ب�سناعة االأ

�س������كال، ولكن �س������قوط منطق  ل������وان واالأ واالأ

لب�س������ة اجلاهزة لن يرتافق مع �سقوط ما  االأ

كان يتميز به من �رصعة االختيار واقت�س������اد 

ن�س������ان الغد  يف الوقت، بل �س������يكون ممكناً الإ

اأن يختار من املتاج������ر الكربى املالب�س التي 

يرغب بها، كما لو كان ي�سرتي مالب�س جاهزة 

دون اال�سطرار اإىل الر�سوخ للمعايري العامة 

املعتمدة، و�س������يتمكن من اختيار نوع القما�س 

وال�سكل املطلوب واللون املنا�سب والقيا�سات 

الفردية املالئمة واحل�سول فوراً على املالب�س 

ح�سب الطلب.

أق�س������ام  ويتوق������ع بع�������س اخل������رباء قيام ا

يف املتاج������ر الك������ربى املتخ�س�س������ة يتم فيها 

ا�ستقبال الزبون واالطالع على طلبه، واأخذ 

قيا�س ج�س������مه وتوجيهه يف اختيار القما�س 

أي�ساً  ق�سام للزبون ا املنا�سب، و�ستوفر هذه االأ

اإمكاني������ة التحكم يف جميع مراحل ت�س������ميم 

الزي وخياطته وقيا�سه، واإدخال التعديالت 

عليه بو�ساطة اأجهزة اإلكرتونية يقف اأمامها 

ويتعام������ل معها ليح�س������ل على ال������زي الذي 

يرغب فيه خ������الل زمن ال يتعدى ذلك الذي 

كان يق�س������يه اإن�س������ان اليوم الختيار املالب�س 

أي�س������اً اأن يربز اجتاه نحو  اجلاهزة، ويتوقع ا

التو�س������ل اإىل اأق�س������ى قدر م������ن الراحة يف 

أنواعها من خ������الل اعتماد  املالب�������س عل������ى ا

لياف ال�سناعية،  ن�س������جة امل�سنوعة من االأ االأ

والتي ت�س������هد حالي������اً تطوي������راً جوهرياً بلغ 

مرحلة الت�س������نيع والت�سويق التجاري، عقب 

جنازات املتحقق������ة يف اليابان منذ مطلع  االإ

ثمانينيات القرن املا�سي، وت�ساهم الكيمياء 

أن�س������جة مقاوم������ة ومرنة وعملية  يف تطوير ا

أ�سعة  يتميز بع�سها بالقدرة على امت�سا�س ا

ال�س������م�س، ويتوق������ع اأن ت�س������اهم التكنولوجيا 

نتاج  احليوي������ة يف تطوير امل������واد الطبيعية الإ

أن�س������جة معدلة اأقل كلفة واأف�سل نوعية من  ا

ن�سجة الطبيعية. االأ
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و�ست�س������هد الريا�س������ة يف العق������د املقبل 

أو  دوات ا تغ������ريات عميقة اإن على �س������عيد االأ

أو القيم،  أو املالعب ا على �س������عيد التدريب ا

دوات الريا�س������ية تتبدل ب�رصعة  فاأ�س������واق االأ

فائقة، و�سط ات�س������اع هائل بهذا القطاع من 

قطاعات الت�سلية، وحتوله اإىل اإحدى اجلوانب 

الرئي�س������ية يف احلي������اة الع�رصي������ة، واأ�س������بح 

اليوم عدد امل�س������اركني يف �سباقات املاراثون 

يح�س������ب باآالف، بعد اأن كان ه������ذا العدد ال 

يتعدى الع�رصات القليلة قبل �سنوات، وميكن 

لعّدائي اليوم اختيار حذاء ريا�س������ي من بني 

�سواق، ويتوقع  نواع املطروحة يف االأ مئات االأ

دوات الريا�سية  اأن ي�س������تمر هذا التطوير لالأ

اجلديدة بعد اأن حتولت اإىل �س������لعة ال تدوم 

اأكرث من مو�س������م ريا�سي واحد، واأن يتوا�سل 

دوات، ومن ناحية  تطوي������ر نوعي������ة ه������ذه االأ

اأخرى �سي�ستفيد الريا�سيون من تطوير علم 

لكرتونيات لتكثيف  ع�س������اب واالإ حياء واالأ االأ

تدريباتهم وجعلها اأكرث فاعلية، و�ستوفر لهم 

جنازات العلمية احلديثة اإمكانية  أي�س������اً االإ ا

حتقيق تقدم �رصيع يف تدريباتهم.

أم������ا على �س������عيد التغذية ف������اإن القرن  وا

نواع  احلادي والع�رصين �سي�سهد تغيرياً يف االأ

وط������رق التح�س������ري، و�س������توفر التكنولوجيا 

حياء ا�ستخدامات جديدة  احليوية وكيمياء االأ

�سواق مواد  للمنتجات الزراعية، و�ستدخل االأ

جديدة ال تزال خا�س������عة حالي������اً الختبارات 

خمربية، و�س������تكون املواد الغذائي������ة متنوعة 

ومتكيفة مع الطلب، بينما �س������يكون التطور 

حمكوماً باخت�سار الوقت واحلد من الكلفة، 

و�س������يرتكز الطلب كم������ا اليوم، عل������ى املواد 

الغذائي������ة املعروفة وعلى املنتجات الطبيعية 

احلامل������ة لطعم مميز، ولك������ن هذه املواد لن 

تكون يف امل�ستقبل هي ذاتها، اإذ �ستتدنى فيها 

معدالت ال�سكر والدهون، كما ميكن حفظها 

لفرتات طويلة، ويبدو االجتاه وا�سحاً لت�سويق 

حركيات غذائية للحوم امل�س������نوعة من دون 

جبان غري املحتوي������ة على حليب،  حل������م، واالأ

و�س������تحمل العبوات معايري حمددة وقيا�سات 

تف�س������يلية للمحتويات �س������به اجلاهزة والتي 

ال يتطلب حت�سريها �س������وى دقائق معدودة، 

وت�س������تند التحوالت يف امل�س������تقبل اإىل تطوير 

التكنولوجيا احليوية وال�س������ناعات الغذائية 

نتاج، لتلبية  الزراعي������ة لتوفري املزيد م������ن االإ

احلاجات املتزايدة ولتح�س������ني نوعية الغذاء 

وطعمه و�س������كله وجميع موا�سفاته احل�سية، 

ولتنويعه اإىل اأق�سى حد.

جه������زة  االأ بتطوي������ر  التعلي������م  و�س������يتاأثر 
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فكار حول  املعلوماتية ال�س������فرية، وكانت االأ

التعليم مب�ساعدة احلا�سوب قد �سقت طريقها 

خالل الثمانيني������ات، ولكن اخلرباء يتوقعون 

تطوي������ر هذه املقاربة جلعلها اأكرث جتاوباً مع 

فراد واأكرث تفاعاًل معهم، بحيث ي�س������بح  االأ

جهزة، التي  املتعلم قادراً على التعامل مع االأ

و�س������اع  �ست�س������بح بدورها اأكرث جتاوباً مع االأ

الفردي������ة للمتعل������م، من حيث وت������رية تعلمه 

وتاريخ������ه ال�سخ�س������ي وت�س������اوؤالته وقدراته، 

و�سرتتبط عملية التعليم بو�ساطة احلا�سوب 

قمار اال�س������طناعية وبرامج احلا�سوب  مع االأ

وبنوك املعلومات لتوفري التدريب املتوا�س������ل 

مدى احلي������اة يف املن������ازل ومراك������ز العمل، 

و�س������يكون متاحاً للجمي������ع متابعة التطورات 

و�س������اع  التقنية املت�س������ارعة، والتكيف مع االأ

اجلدي������دة وبذلك �س������تتغري مفاهيم كثرية يف 

ن توفري  طرق التعليم التي ت�س������تهدف بعد االآ

رقام التي ميكن احل�سول عليها  املعلومات واالأ

جهزة احلديثة، بل  يف اأي وقت من خالل االأ

أ�ساليب التعلم  �س������رتكز على تعليم املتعلمني ا

ذاتياً. و�س������تفيد قطاعات ال�سحة والرعاية 

الطبية م������ن االندفاعة التي ت�س������هدها منذ 

فرتة، ومن تطور و�سائل الت�سخي�س بو�ساطة 

لكرتونية ومن اإجنازات يف علوم  جه������زة االإ االأ

حي������اء، ويتوقع اخلرباء اأن ت�س������تمر وترية  االأ

عمار بالت�ساعد، مع حتقيق  متو�س������طات االإ

مرا�س  وبئة واالأ تقدم على �سعيد مكافحة االأ

مرا�س امل�ستع�سية  الفريو�س������ية وعالجات االأ

كال�رصطان، كما يتوقعون حت�سناً ملمو�ساً يف 

نوعي������ة احلياة مع اإحراز تق������دم ملمو�س يف 

مرا�س املرتبطة بالتقدم بال�س������ن  معاجلة االأ

وو�س������ائل مكافح������ة وعالج اأمرا�������س القلب 

وال�رصايني، و�ستحتل املعلوماتية موقعاً بارزاً 

و�س������اع ال�سحية للب�رص  يف اإدارة ومراقبة االأ

جه������زة الذكية  والتحكم فيها، و�س������تحتل االأ

مكاناً بارزاً يف امل�ست�سفيات والعيادت الطبية، 

كما �سيوفر الطب عن بعد حتوالً يفرت�س اأن 

أينما كانوا، و�ستفيد املراكز  ي�س������مل اجلميع ا

الطبية من بنوك املعلومات وتبادل املعطيات 

ونقل ال�س������ورة باأ�رصع وقت لتعميق املعارف 

دوية  وتطوير اخلربات، و�س������يتاح مل�سنعي االأ

آثار العقاقري اجلديدة على توازنات  درا�س������ة ا

اجل�سم من خالل اأجهزة احلا�سوب قبل طرح 

�سواق. هذه العقاقري يف االأ

وعلى �س������عيد االنتقال �ستوا�سل و�سائل 

النقل تطوره������ا، ويتوقع اخل������رباء اأن تعالج 

م�س������كلة ازدحام ال�س������ري يف امل������دن املتزايدة 

ال�س������كان، بو�س������اطة اأجهزة التوجيه واأنظمة 
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حتوي������ل تدف������ق ال�س������يارات اإىل الطراق������ات 

غري املزدحمة، و�س������يزداد ا�س������تخدام و�سائل 

النقل العامة والقطارات و�س������بكات امليرتو، 

و�ستقام داخل املدن �س������بكات تبديل لو�سائل 

النق������ل بحيث يرتاجع عدد ال�س������يارات ولكن 

ال�سيارة �ستحتفظ بدورها الرئي�سي و�ستكون 

اأكرث جتاوب������اً مع متطلب������ات املحافظة على 

البيئة، وم�سنوعة من مواد قابلة للمعاجلة، 

لكرتونية لتاأمني �سالمة  جهزة االإ وحم�سوة باالأ

القيادة، وملراقبة اأو�س������اع املحرك والكوابح، 

حوال  ولالطالع على اأو�س������اع الطرقات واالأ

اجلوية اأما على �سعيد االنتقال اإىل م�سافات 

بعيدة فاإن و�سائل النقل ال�رصيعة كالطائرات 

والقط������ارات �ست�س������هد املزيد م������ن التطور، 

فبالن�سبة لالنتقال بالطائرات �ست�سهد العقود 

املقبلة تطويراً حلجم الطائرات ول�رصعتها، 

بحيث ت�س������بح الطائرات املقبلة قادرة على 

نقل اأكرث من 500راك������ب، وب�رصعة 2400كم 

يف ال�ساعة، م�س������افة 12األف كم يف ال�ساعة، 

بدل نق������ل 100راكب، ب�رصع������ة 2000كم يف 

ال�ساعة، م�سافة 6250كم كما هي احلال يف 

الطائرات العاملة حالياً.

هم يف احلياة اليومية، يف  ولعل الثورة االأ

مطل������ع القرن احلادي والع�رصين، �س������تتحقق 

على �سعيد االت�س������االت وت�سمح التطورات 

جهزة  التكنولوجي������ة الراهنة باالعتقاد اأن االأ

لكرتوني������ة، املرتبطة ب�س������بكات  الطرقي������ة االإ

االت�س������االت ونقل املعلومات �ستعم يف املدى 

القريب و�س������تنقل �س������بكات االت�سال يف كل 

حلظة كميات هائلة من املعلومات وال�س������ور 

�سوات والن�سو�س اإىل اأي مكان يف العامل،  واالأ

ما يحت������اج اإليه من معطيات، و�س������يكون من 

ي باحث يف اأي مكان يف العامل  املمكن مثاًل الأ

االطالع على حمتوي������ات كتاب يف اأي مكتبة 

من بلدان العامل ولن يجد نف�سه م�سطراً اإىل 

االنتقال اإىل ذلك البلد، بل �س������يقت�رص جهده 

على ا�س������تخدام الهاتف وجهاز احلا�س������وب 

ال�سخ�س������ي، ليتحاور مع �س������بكة االت�س������ال، 

وليح�س������ل على الن�������س الذي يحت������اج اإليه 

مطبوعاً على جه������از داخل منزله اأو مكتبه، 

ويت�س������ور البع�س اأن االت�سال بني �سخ�سني 

والتحادث يف مو�س������وع مع������ني، كزيادة عدد 

ال�س������كان يف اأفريقي������ا، يف ال�س������نوات الع�رص 

املقبلة �سيكون متاحاً لهما عرب اأجهزة مت�سلة 

�سافة اإىل املعلومات  ب�سبكة واحدة، توؤمن باالإ

حول هذا املو�سوع اإمكانية التحادث وتبادل 

راء، وحتى روؤية املحاور على �سا�سة اجلهاز  االآ

جهزة الطرقي������ة املتعددة  و�س������تكون هذه االأ
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الوظائف اأدات االت�سال الفعالة، التي تتلقى 

�س������ارات التلفزيوني������ة، ومعطي������ات بنوك  االإ

لكرتونية،  االإ وال�سحف  والر�سائل  املعلومات 

وتر�س������ل الربيد والطلبات وفواتري اخلدمات 

جهزة مب�سطة  أوامر الدفع و�ستكون هذه االأ وا

و�سهلة اال�س������تعمال اإىل حد ي�ستطيع معه اأي 

ف�سل، ويتوقع  كان ا�ستخدامها بالطريقة االأ

جهزة اإمكانية  بع�س اخلرباء اأن توفر هذه االأ

تطوير العمل عن بعد، وبالتايل اإعادة توزيع 

الن�س������اطات االقت�س������ادية بطريق������ة جديدة 

أي�س������اً اأن يحتل جهاز الهاتف  كلي������اً، ويتوقع ا

املنقول واملجهز بلوحة ا�س������تخدام ال�ستدعاء 

لت�س������جيل  وبذاكرة  واملعلومات،  الن�س������و�س 

االت�س������االت وبغريها م������ن الوظائف، موقعاً 

ف������راد كاملالب�س، و�س������تنجم  على ج�س������م االأ

عن ه������ذه التطورات وال�س������يما تلك املتعلقة 

بت�سميم �سبكات االت�س������ال، اأو�ساع جديدة 

على ال�سعيد العاملي.

¥µ
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أنه �س������ديقي منذ اأكرث من خم�س������ن �س������نة. ولقد التقيت به عندما  اأزعم ا

أن������ا كموؤلف. وقد فوجئت به اأخرج  كرمنا التلفزيون ال�س������وري، هو كمخرج، وا

خالل تلك الفرتة الطويلة 50 عماًل بن متثيلية وم�سل�سل.

اد ه������ذا الفن اجلديد الذي منا وكرب يف �س������ورية، اأعني  اإن������ه رائد من روَّ

أتقنوه وبرعوا فيه،  الدرام������ا، لقد كان من موؤ�س�س������ي هذا الفن، ومن الذي������ن ا

وي�سعدين اأن اأحاوره يف »املعرفة« هذا ال�سهر.

❁    ❁    ❁

❁❁

ò
اأديب وقا�س �سوري

غ�سان جربي:

 خمرج تلفزيوين متميز

�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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مهنة جديدة يف �سورية

تلفزي���وين  كمخ���رج  مع���روف  �أن���ت   -

متمكن، كيف بد�أت هذه �ملهنة �جلديدة؟

ل الدول العربية التي دخلها  وَّ
أ • �س������ورية ا

التلفزي������ون وكان ذل������ك يف 23 مت������وز 1960 

وكان م������ن املقرر اأن تكون يف �س������ورية حمطة 

�سا�سي يف القاهرة  اإر�سال تابعة للتلفزيون الأ

أنه ل يوج������د لدينا بنية حتتية  أ�س������ا�س ا على ا

للعمل يف التلفزي������ون، لذلك زحف عدد من 

أنا فقد التحقت  أما ا ذاعيني اإىل التلفزيون، ا الإ

بالتلفزي������ون بتاري������خ 1961/11/6، وكن������ت 

ع�سواً يف فرقة العهد اجلديد امل�رسحية مع 

دباء منهم اأنطون حم�سي وخليل  عدد من الأ

خوري ويا�سني رفاعية ووليد مدفعي، زكريا 

تامر وحممود ال�س������واف وغريهم، بعد ذلك 

التحقت بندوة الفكر والفن مع الدكتور رفيق 

ال�سبان، جورج طرابي�س������ي، �سلحي الوادي 

آنذاك  ويو�س������ف حنا، وقدمت هذه الن������دوة ا

عمال امل�رسحية، من اأهمها  جمموعة م������ن الأ

»ليلة امللوك« املاأخوذة من م�رسحية ل�سك�سبري 

أنتجونا«. �سكل  وم�رسحية »يوليو�س قي�رس« و»ا

أ�سا�س������اًَ معقولً  عملي يف ندوة الفكر والفن ا

للعمل الفني، ويف ع������ام 1962 دخلت غرفة 

قوم باأول عمل اإخراجي  ول مرة الأ املراقبة الأ

�س������تاذ عادل  هو »موقف حرج« من تاأليف االأ

أبو �س������نب. كانت م������دة ه������ذه التمثيلية 20  ا

دقيق������ة اأطول مدة يف حيات������ي اإذ كانت على 

أر�س������لت  الهواء مبا�رصة وكان اأن جنحت. ثم ا

أملانيا الدميقراطية ملدة  يف دورة تدريبية اإىل ا

أ�س������هر، وهناك تعلمت التكنيك، واأدركت  6 ا

أنه يعك�س  ر�س، وا اأن الفن الدرامي ينبع من االأ

دب والفكر يف البلد الذي ولدت  احلياة واالأ

في������ه وترعرعت وانطلقت م������ن هذا املفهوم 

املحلي ومب�ساعدة عدد من الكتاب املحليني 

أمث������ال املرحوم حممد املاغوط وعبد العزيز  ا

هالل واأحمد قبالوي وغريهم.

املعادلة تت�سح

تعلم������ت اأن هناك معادلة يجب اأن تتوفر 

ن�سان خمرجاً: كي ي�سبح االإ

اأوًل: اأن يك������ون موهوب������اً وه������ذه املوهبة 

هدية م������ن رب العاملني، وتظهر هذه املوهبة 

باملقدرة على التخيل.

ثانيًا: القدرة على التنظيم.

ثالث���ًا: عليه اأن يك������ون على درجة عالية 

من الثقافة.

�ساليب اجلديدة يف  رابعًا: اأن ي�ستوعب االأ
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أنه هو قائد ملجموعة فنية  نتاج وا و�س������ائل االإ

للو�سول اإىل نتيجة فنية.

ما هي اأهم اأعمالك املخرجة؟

- اأنت اأخرجت حوايل 50 عماًل فنيًا، ما 

هو اأبرزها؟

عم������ال يف خاطري، وكل  • ازدحم������ت االأ

أراد اأن اأخت������اره، واح������رتت يف اأمري،  منه������ا ا

أو البداية لها اإحلاحها  ولكن العمل اجلديد ا

يف ذاكرتي. عرفت النجاح عندما و�س������عت 

أ�س������ياد الكلمة، كان  يدي مع الكتاب الكبار، ا

ول مع الكاتب التلفزيوين املوهوب  النجاح االأ

�س������تاذ يا�رص املال������ح وم�سل�س������ل البخالء،  االأ

بتق������دمي الدكتور توفي������ق البجريمي يف دور 

اجلاح������ظ، ثم م�سل�س������ل »حكاي������ا الليل« من 

تاأليف ال�س������اعر املرحوم حممد املاغوط، ثم 

م�سل�س������ل »دوالب« من تاأليف املوهوب اأحمد 

ول مرة  قب������الوي، رحمه اهلل، ثم قدم������ت الأ

امل�سل�سل البدوي »و�سحة وابن عجالن«، ثم 

م�سل�س������ل »انتقام الزباء« م������ن تاأليف الكاتب 

امل�رصي حممود دي������اب، وذهبت اإىل التاريخ 

الذي اأع�س������قه فكان ديوان العرب وم�سل�سل 

»طرف������ة بن العب������د« و»اإرث الدم« الذي قدم 

�سرية ال�ساعر امروؤ القي�س من تاأليف اأحمد 

يو�سف داوود، وم�سل�س������ل »النابغة الذبياين« 

من تاأليف الكات������ب املوهوب الدكتور ريا�س 

نع�سان اآغا، ثم »الن�سية« حيث قدمت البيئة 

ول مرة، وهو من تاأليف الدكتور  ال�س������امية الأ

ف������وؤاد �رصبج������ي، ودفاع������اً ع������ن اجلماليات 

ال�س������امية، كان هناك م�سل�س������ل »لك يا �سام« 

�س������تاذ خريي الذهبي،  من تاأليف الروائي االأ

والقت بع�س اأعم������ايل التي كانت من تاأليف 

نبي������ل الغربي )رحم������ه اهلل( »القيد والطري« 

أذي������ع اأكرث من مئة مرة جناحاً منقطع  الذي ا

النظري ب�س������بب العاطفية الرائعة التي كانت 

عمال  أه������م االأ عم������ال، ولعل ا ت�س������ود تلك االأ

هي ال�سهرات املنف�س������لة، ومنها »الغرباء ال 

ي�رصبون القهوة« م������ن تاأليف املرحوم حممود 

دي������اب، ولق������د اأخرج������ت عماًل ممي������زاً هو 

أبو دالمة من تاأليف الكاتب امل�رصي  طرائف ا

عبد الرحمن فهمي وغريهم.

اخللفية الثقافية عند املخرج

عمال  خراج هذا العدد من االأ - ال بد الإ

م���ن خلفي���ة ثقافي���ة موجودة لدي���ك، هل 

ميكن اأن حتدثني عن ذلك؟

• ال بد من الثقافة، وهي من اأهم الركائز 

ول، ع�سقت  خراجي وهي ع�سقي االأ للعمل االإ
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دب ب�سكل عام،  الكتب، الروايات، ال�سعر، االأ

وم������ا زال ه������ذا احلب ي�س������تويل علي، ونحن 

دب الذي نه�س������مه،  بطبيعة عملنا نعك�س االأ

ديب من اجلمهور  م������كان االأ ونق������رب قدر االإ

العري�س، واكت�سفت اأن الو�سائل اجلديدة يف 

التعبري تخاطب اأعداداً كبرية جداً ي�سل العمل 

التلفزيوين اإىل اأرقام ت�سل اإىل املاليني، لذلك 

ال بد من الع������ودة اإىل املخزون الثقايف الذي 

جتمع خالل 60 �س������نة. يف البدء كنا نذهب 

اإىل املكتبة الظاهرية وجنل�س ل�ساعات ونحن 

أ، ثم كان هناك يف اأول �س������وق �س������اروجة  نقرا

بدم�س������ق من يوؤجرنا الكتب مقابل ربع لرية 

للكتاب، وكنت واأ�س������حابي نت������داول الكتب. 

هنالك نوع اآخر من املعرفة ح�س������لت عليها 

من التاأمل، اإذ كان اأبي مفت�ساً للربيد، وكنت 

أرافقه يف �سفراته وهكذا تعرفت على عدد  ا

كبري من املدن والنواحي يف �سورية.

م�ساريعه اجلديدة

هطول املطر

- م���ا هو جدي���دك؟ اأي ما ه���ي م�ساريع 

امل�ستقبل؟

• اأمامي عدة اأعمال، واخرتت ن�ساً يحمل 

ا�سم »جليلة اليافاوية« من تاأليف الفل�سطيني 

�ستاذ يو�سف غزال، يتناول مدينة يافا بني  االأ

1940 وعام 1950 حتكي ق�سة هذه املدينة 

النبيلة، وق�سة �س������قوطها، هذا التحدي من 

قبل ال�سهاينة، هناك م�رصوع اآخر من تاأليف 

�س������تاذ حممد من�س������ور، وهو عمل معا�رص  االأ

با�سم »ربيع العمر«.

ا�ستخدام الو�سائل احلديثة اإخراجًا..

- اأن���ت خم���رج خم����رصم، فكيف جنحت 

يف ا�ستخدام املتط���ور يف تقنية التلفزيون، 

خ���راج باأ�ساليب تقنية  باعتبارك بداأت االإ

اأقل تطورًا؟ 

• التطور التقني �س������اعدنا كثرياً و�ساعد 

املوؤلف اأكرث يف االنطالق الرحب اإىل الف�ساء 

اخلارج������ي والعم������ل يف ال�������رصوط والبيئ������ة 
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حداث، فهو من ناحية اأعطى  احلقيقي������ة لالأ

املكان م�سداقية كنا بحاجة ما�سة اإليها، من 

حيث املكان، ولكنه من ناحية اأخرى ق�س������ى 

بداع، ونح������ن باأم�س احلاجة  عل������ى جمال االإ

اإىل مدن �س������ينمائية  وا�س������تديوهات كبرية. 

لقد دخلن������ا يف عنق الزجاجة وال رجعة عن 

العم������ل الدرامي، لدينا معهد عال للممثلني، 

ولدين������ا اأمة موؤلفة من 300 مليون اإن�س������ان، 

وما ننتجه متوا�سع اأمام متطلبات املحطات، 

ن اأكرث من 400 حمطة عربية وهي  لدين������ا االآ

بحاج������ة اإىل اأعمالنا، ونظراً لتطور و�س������ائل 

أ�س������اليب جديدة  نتاج الفني، تتطور معها ا االإ

للعم������ل مما خفف ال�س������غوط علي كمخرج، 

وظهرت مهارات جديدة ت�س������اعده يف عمله 

نتاج، كل  �ساءة والت�س������وير واملونتاج واالإ كاالإ

هذا �س������اعدين كثرياً ولكن املوازنات مازالت 

متوا�س������عة باملقارنة م������ع دول حولنا كم�رص 

مارات والكويت ودولة قطر. مثاًل واالإ

نظرة املخرج اإىل اأعمال زمالئه

- م���ا راأيك ب�رصاح���ة باأ�ساليب نظرائك 

يف اإخراجهم اأعمالهم؟

• اجل������واب على هذا ال�س������وؤال يف منتهى 

ال�سعوبة، اإذ ال توجد معايري للحكم على هذه 

خراجية  عمال االإ عمال. لكن هناك من االأ االأ

أو باب  ماي�سمى املو�سة، مثل الع�س������وائيات ا

عمال البدوي������ة، عظمة العمل  أو االأ احل������ارة ا

الفني اأن يكون على غري ذي ن�سق قبله، ومن 

أننا نرى التقليد، هذا اأوالً، وثانياً  املوؤ�س������ف ا

�سيطرة النجوم وحتويل هذه الر�سالة الرائعة 

اإىل �س������لعة، ثالثاً ال�رصعة وعدم التح�س������ري 

عم������ال، مل تعد هن������اك )بروفات(  اجليد لالأ

هذا مل مينع م������ن ظهور مواهب تلفت النظر 

وتوؤمن بالعمل الدرامي وقد�سية البحث عن 

كل جديد، رابعاً االعتماد على التقنية فقط 

وحركة الكامريا ب�سبب ومن دون �سبب، على 

كل حال ال ت�س������تطيع اأن حتك������م على اأعمال 

نه خا�سع ل�رصوط ال�سوق. اجليل اجلديد الأ

الفانتازيا يف نظر املخرج

يف  الفانتازي���ا  اأن�س���ار  م���ن  اأن���ت  ه���ل   -

خ���راج الت���ي روج له���ا بع����س املخرج���ني  االإ

ال�سوريني؟

• طبعاأً ال، اإنها قدمت ال�سكالنية وخرجت 
م������ن املقول������ة الفكري������ة، بهرت امل�س������اهدين 

لف������رتة من الوقت ثم رحلت مع امل�سل�س������الت 

املك�سيكية.

خراج نظريات املخرج اخلا�سة يف االإ

- اح���ك يل ع���ن نظريت���ك اخلا�س���ة يف 

خراج؟ االإ
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• الدرام������ا ع������امل رح������ب ج������داً، ودراما 

التلفزيون عبارة عن �س������يف دخل اإىل بيتك، 

م������ور اأن تدخ������ل اإىل بيتك  وم������ن اأخط������ر االأ

أو اأن تعط������ي �رصعي������ة للكالم  الكباريه������ات ا

ن�سان  املبتذل، اأحب جداً مفهوم ق�س������ايا االإ

املعا�رص واأعمل فيها.

رحلة لع�ساق فن التلفزيون

- باأي كلمة توجه ال�سبان من اجلن�سني 

الذين يع�سقون مهنتك نف�سها؟

- اأوًل: ال تقل������دوا، ثانياً: ال ت�س������تعجلوا، 

فكار  ثالث������اً: جربوا، كم نح������ن بحاجة اإىل االأ

عمال  اجلدي������دة، رابع������اً: ال متطمط������وا، االأ

فرادية تعطي املتعة وتخت�رص عامل الرثثرة  االإ

امل�سيطر على اأغلب اأعمالنا، خام�ساً: ابحثوا 

ن�س������ان، �ساد�س������اً: ال تكرروا  عن الطيبة باالإ

أت������ي اإىل الطعم  واعلم������وا اأن ال�س������مكة ال تا

مرتني، �س������ابعاً: اعتنوا بالثقاف������ة، تابعوا ما 

نها تعك�س حقيقة  يكتب من اأعمال روائية الأ

املرحلة التي نعي�س������ها، التحية لكم وجلهدكم 

املميز الذي نراه و�سكراً لكم.

لقطات من حياة املخرج التلفزيوين 

غ�سان جربي

- اأ�سدر عنه الناقد حممد من�سور كتاباً 

بعنوان: »غ�سان جربي: دراما التاأ�سيل الفني« 

ويقع الكتاب يف 206 �س������فحات، ويجيء يف 

�سل�سلة »الدراما التلفزيونية ال�سورية- تاريخ 

وعلوم )2(«.

- متزوج من الفنانة الت�س������كيلية ال�سيدة 

أ�س������ماء فيوم������ي التي عمل������ت يف التلفزيون  ا

نتاج  كمن�سقة مناظر ور�سامة، وهي غزيرة االإ

ولها ا�سمها امل�سهور يف �سوق الفن الت�سكيلي، 

وقد رزق منها بولدين هما �سومر الذي يعي�س 

يف اأمريكا وزيد اأحد كبار املو�سيقيني اليوم، 

كما اأن له ولدين اأخريني من زواج �سابق من 

أملانية، هما فادي وهادي. أة ا امرا

أوا�سط ت�سعينيات  - اأحيل اإىل التقاعد يف ا

القرن املا�س������ي، لكن عطاءه مازال م�ستمراً 

خراج. يف االإ

أيلول مع زوجته اإىل اأمريكا  - ي�سافر يف ا

لزيارة ابنه �س������ومر، وذل������ك احتفاء بحفيدة 

ثالثة قادمة له.

خراج الفنان احللبي  أ�ستاذه يف االإ - كان ا

الراحل �سليم قطاية.

- يعي�س يف و�س������ط فني دائم، مع زوجته 

خراجي وكان  الفنانة الت�س������كيلية وعمل������ه االإ

أّول عم������ل اأخرجه للتلفزيون متثيلية با�س������م  ا
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أبو  »موقف حرج« م������ن تاأليف حماوره عادل ا

�سنب.

- ت�س������من الكت������اب الذي �س������در عنه، 

�س������افة اإىل املعلومات، �سوراً من معظم  باالإ

اأعماله التي اأخرجها.

- يف الكتاب هذه النبذة عنه:

- »ي�س������عب احلديث عن تاريخ الدراما 

التلفزيونية، دون التوقف لدى جتربة املخرج 

غ�س������ان جربي التي �سكلت جانباً من مالمح 

تلك البدايات، يف زمن كان الطريق اإىل هذا 

الفن بال مالمح«.

¥µ
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�سفحات من الن�ساط الثقايف

كتاب ال�شهر

طفال اأدب االأ

اآخر الكالم

من يك�سف ال�رص ؟

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س التحرير
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جمعيات حماية  اللغة  العربية: 

نوهت الدكتورة جناح العطار نائ������ب رئي�س اجلمهورية يف اجتماع املائدة 

امل�ستديرة لر�ؤ�ساء جمعيات حماية اللغة العربية يف الوطن العربي باجلهود التي 

تبذلها هذه اجلمعيات من اأجل �س������ون اللغة العربية �االرتقاء بها باعتبارها 

�ا�رص العربية انت�ساباً  �عاء املعرفة �العر�ة الوثقى التي ت�س������د ال�س������ات �االأ

�انتماًء، موؤكدة اأن اللغة العربية ت�سكل اأهم مكونات قوميتنا العربية �اجلامع 

أبناء  �احلافظ للرتاث العربي ما�س������ياً �حا�رصاً، �هي الل�سان الذي يوحد كل ا

❁❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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مة العربية، وي�سمن لها ا�ستمرار وحدتها  الأ

الثقافية ووجودها عرب الع�سور كلها 

يف مواجه������ة املح������اولت ال�س������تعمارية 

املتوا�س������لة لتغييب الثقافة العربية وا�ستالب 

اللغة باعتبارها اأهم مقوماتها. 

وعر�ست ال�سيدة نائب رئي�س اجلمهورية 

توجهات �س������ورية على �س������عيد حماية اللغة 

أداء  العربي������ة والرتق������اء بها ومتكينه������ا من ا

ر�س������التها والعناية التي يخ�س������ها بها �سيادة 

�س������د ول�س������يما من خالل  الرئي�س ب�س������ار الأ

امل�رشوع الذي تقدمت به �س������ورية يف موؤمتر 

القمة الذي عقد يف دم�سق من اأجل النهو�س 

باللغة العربية للتوج������ه نحو جمتمع املعرفة 

وعملي������ات تطوي������ر جمم������ع اللغ������ة العربية 

واإن�س������اء جلنة متكني اللغة العربية، اإ�سافة 

اإىل م�س������اريع كثرية اأخرى كالعمل على اإغناء 

املحتوى الرقمي العربي و�س������واها، واأعربت 

مل باأن ي�سكل اجتماع جمعيات حماية  عن الأ

اللغة العربية ه������ذا منطلقاً لتبادل اخلربات 

ولتحقيق  العم������ل  ا�س������راتيجيات  وتطوي������ر 

خط������وات ملمو�س������ة وعملية حلماي������ة اللغة 

العربية وتطويرها مبا يتنا�سب مع م�ستجدات 

الع�رش والتطورات العلمية الراهنة. 

واأكد الدكتور حممود ال�سيد رئي�س جلنة 

متكني اللغ������ة العربية حر�س �س������ورية قيادة 

وحكومة على متكني اللغة العربية والرتقاء 

به������ا للدخ������ول اإىل جمتمع املعرف������ة ومواكبة 

اأح������دث العل������وم والتقنيات التي ي�س������هدها 

عاملنا اليوم م�سرياً اإىل امل�رصوع الذي تقدمت 

به �س������ورية يف موؤمتر قمة دم�س������ق من اأجل 

النهو�س باللغ������ة العربية للتوجه نحو جمتمع 

املعرفة، م�ستعر�س������اً م������ا حققته اللجنة بعد 

أربع �س������نوات من انطالق عملها من ت�سكيل  ا

عالم والثقافة والرتبية  جل������ان يف وزارات االإ

والتعليم العايل اإ�س������افة اإىل جلان فرعية يف 

املحافظ������ات وعمليات التعري������ب يف جممع 

جنبية وو�سع  اللغة العربية للم�سطلحات االأ

�س������ماء املحال التجارية  ت�س������ميات عربية الأ

وتعميم التجارب الناجحة على املحافظات، 

وما قام������ت به ه������ذه اللجان م������ن خطوات 

واإجراءات من �ساأنها تعزيز دور اللغة العربية 

ومكانتها على امل�ستويات الثقافية والتعليمية 

�س������ماء  عالمي������ة والرتبوي������ة، وتعريب االأ واالإ

عالن������ات واعتماد املفردات  جنبية يف االإ االأ

جنبية. العربية وا�ستبعاد العامية واالأ

بدوره قدم الدكتور فوؤاد فهمي اأمني عام 

جمعية حماة اللغة العربية امل�رصية عر�س������اً 

للتجرب������ة امل�رصية يف حماي������ة اللغة العربية 

بداع  والتعريف بخ�سائ�سها وميزاتها يف االإ

دبي والفني والفكري والعلمي، ون�ساطاتها  االأ

وم�ساهمتها مع اجلهات الثقافية والعلمية يف 

بحاث الهادفة خلدمة اللغة العربية  كتابة االأ
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والثقافة العربية اإ�سافة اإىل فتح نوافذ على 

ال�سبكات امل�س������موعة واملرئية للم�ساهمة يف 

حتقيق اأهداف اجلمعية. 

من جانبه ركز الدكتور مو�س������ى ال�سامي 

رئي�������س اجلمعي������ة املغربي������ة حلماي������ة اللغة 

العربية على مالمح التجربة املغربية حلماية 

اللغة العربية، مو�سحاً اأن اجلمعية املغربية 

حلماية اللغ������ة العربية تقوم بعملها يف اإطار 

ول اجتاه علمي بحت  ذلك وفق اجتاهني االأ

يت������واله علماء اللغ������ة العربية واملخت�س������ون 

واجت������اه ميداين يتم فيه التعريف بقيم اللغة 

العربي������ة وثرائها اللغوي عرب اإن�س������اء املراكز 

وامل�س������اركة يف الفعاليات والندوات وغريها 

من الن�ساطات. 

وق������دم الدكتور عثمان ال�س������عدي رئي�س 

اجلمعي������ة اجلزائري������ة للدف������اع ع������ن اللغة 

العربية �رصدا تاريخيا لواقع اللغة العربية يف 

اجلزائر والظروف ال�سيا�س������ية واالقت�سادية 

ن، داعياً  واالجتماعية التي مرت بها حتى االآ

دوار  اإىل ت�سافر اجلهود جميعها وتكامل االأ

بني اجلهات احلكومية الر�سمية واجلمعيات 

املحلي������ة املعني������ة حلماي������ة اللغ������ة العربي������ة 

وتكري�سها ومتكينها يف تفا�سيل احلياة متاما 

كما يف املدر�سة ومقاعد العلم.

كم������ا عر�������س خ������الل االجتماع روؤ�س������اء 

جمعي������ات حماي������ة اللغة العربي������ة يف بع�س 

خ������رى اجلهود التي قامت  الدول العربية االأ

به������ا ه������ذه جمعياتهم، ون�س������اطاتها وخطط 

هداف  عمله������ا وبراجمها، يف اإطار حتقيق االأ

ذاتها، وانته������ى االجتماع اإىل اإقرار جمموعة 

من املقرتحات والتو�سيات العامة التي ت�سكل 

منطلق عمل جلمعيات حماية اللغة العربية 

)1(
خالل املرحلة القادمة.

ال�سناع���ة  لدع���م  تون�سي���ة  خط���ة 

الثقافية: 

تعتزم احلكومة التون�س������ية اإجناز درا�سة 

ا�سرتاتيجية حول ال�س������ناعات الثقافية من 

املنتظر اأن تنتهي اأواخر العام 2011، وترمي 

اإىل دع������م القدرة الت�س������ديرية والت�س������غيلية 

للموؤ�س�س������ة الثقافي������ة وتوف������ري اإحاطة اأجنع 

لرتويج املنتوج الثقايف التون�سي.

وتهدف الدرا�سة اإىل �سياغة خطة وطنية 

لزيادة التعري������ف بهذه ال�س������ناعات وتقييم 

هداف والربامج التنموية  دورها يف اإجناز االأ

اخلطة  و�س������تعمل  وامل�س������تدمية،  املندجم������ة 

امل�ستقبلية على موا�سلة الرتفيع يف ميزانية 

الثقاف������ة واملحافظة على الرتاث للو�س������ول 

بها اإىل 1.5 باملئة من ميزانية الدولة �س������نة 

2014 مقابل 1.25 باملئة �س������نة 2009، ومن 

أبرز اأهداف هذه اخلطة اإحداث �س������بكة من  ا

املراكز الثقافية يف اأهم العوا�س������م باخلارج 

حتت ت�س������مية »دار تون�������س« للرتويج للثقافة 

التون�سية باخلارج.
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وينتظر اأن يتم خالل فرتة اال�سرتاتيجية 

ا�س������تكمال اإجناز مدينة الثقافة وال�رصوع يف 

ول من الف�ساءات املهيئة  ا�ستغالل الق�سط االأ

حيث �س������يتم بعث مكتبة وطنية �س������ينمائية 

ومتحف الفن احلي بهذه املدينة، كما �سيتم 

اإحداث 17 دار ثقافة و4 مركبات ثقافية وبناء 

4 قاعات عرو�س و8 نوادي اخت�س������ا�س يف 

املحافظات كافة واإحداث 18 مكتبة عمومية 

واإحداث 3 متاحف جديدة ف�سال عن تعميم 

ربط دور الثقافة واملكتبات العمومية ب�سبكة 

نرتنت ذات التدفق العايل وحت�سني تغطية  االإ

املناط������ق الريفية بخدمات املكتبات املتجولة 

من خالل اقتناء 16 وحدة جديدة. 

فريقي للتنمية الذي  و�س������يتوىل البنك االأ

يتخذ من العا�سمة التون�سية مقراً له التمويل 

املادي للدرا�س������ة التي �سي�رصف عليها مكتب 

درا�سات خمت�س يف اإعداد درا�سات من هذا 

القبيل، كما �س������يتم تخ�س������ي�س 125 مليون 

جناز امل�س������اريع الثقافية  و500 األف دينار الإ

املتوا�س������لة و159 ملي������ون و700 األف دينار 

لل�رصوع يف اإجناز امل�ساريع والربامج اجلديدة 

والت������ي تبلغ كلفتها 182 ملي������ون و800 األف 

)2(
دينار.

القبطية اآخر لغة م�رصية قدمية:

املوؤمتر  �س������كندرية  االإ احت�س������نت مكتبة 

ول للدرا�س������ات القبطية ويحمل  ال������دويل االأ

عن������وان »احلي������اة يف م�������رص خ������الل الع�رص 

القبط������ي.. امل������دن والقرى ورج������ال القانون 

�س������اقفة« و�سارك فيه 120 باحثاّ  والدين واالأ

من 13 دولة عربية واأجنبية. 

ث������ري امل�رصي عبد احلليم نور  واأعلن االأ

الدي������ن يف افتتاح املوؤمتر ع������ن افتتاح موقع 

آث������ار وح�س������ارة م�������رص القدمية«  »تاري������خ وا

�س������كندرية  لكرتوين الذي اأجنزته مكتبة االإ االإ

واأعتربه »اأكرب موقع لعلم امل�رصيات« و�سي�سم 

2500 مو�س������وع انته������ت املكتبة م������ن اإعداد 

1101 مو�سوع منها. 

أ بثه التجريبي  وقال »اإن املوقع الذي بدا

أثرية كب������رية« عن م�رص  مبثاب������ة »مو�س������وعة ا

له������ة والرموز  القدمي������ة ت�س������مل اللغ������ة واالآ

والعادات  امل�رصي������ة  والع�س������كرية  املقد�س������ة 

أبرز  موم������ة والطفولة وامللوك وا �رصة واالأ واالأ

ثرية.  املعامل االأ

واأو�س������ح اأن »القبطي������ة« كان������ت املرحلة 

خرية من مراح������ل اللغة امل�رصية القدمية  االأ

ومتث������ل امت������داداّ له������ا، واأن ظه������ور حروف 

احلرك������ة يف القبطية �س������اعد عل������ى تقريب 

القيمة ال�سوتية للغة امل�رصية القدمية التي 

تعرف بالهريوغليفية. 

وتابع »اأن القبطية ما زالت م�س������تخدمة 

أنها  ن يف الكنائ�س القبطية يف م�رص، وا اإىل االآ

كتبت بحروف يونانية ما عدا �سبعة حروف 
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اأخذت عن اللغة امل�رصية القدمية«، مرجحا 

اأن »اأوىل حم������اوالت الكتاب������ة القبطية ترجع 

للقرن الثالث قبل امليالد«. 

وق������د نظ������م املوؤمت������ر مرك������ز درا�س������ات 

�س������كندرية بالتعاون مع  اخلطوط مبكتبة االإ

على  ث������ار القبطية واملجل�������س االأ جمعي������ة االآ

ثار مب�رص، وا�ستعر�س املوؤمتر جوانب من  لالآ

الع�������رص القبطي يف م�رص قبل دخول العرب 

اإىل البالد عام 640 ميالدية. 

وميث������ل الباحث������ون امل�س������اركون جامعات 

ومراكز علمية يف كل من ا�س������رتاليا ورو�سيا 

والربتغ������ال واليون������ان والوالي������ات املتح������دة 

أملانيا وفرن�سا وهولندا وبريطانيا  والت�سيك وا

وال�سعودية وقطر وم�رص. 

ومن حم������اور املوؤمتر: ا�س������تخدام رمزية 

ال�س������ليب بني القبائل امل�سلمة يف ال�سحراء 

آث������ار م�������رص  امل�رصي������ة الليبي������ة، وتاري������خ وا

آثار م�������رص القبطية،  البيزنطي������ة، وتاريخ وا

والفنون القبطية، واللغة القبطية، والعمارة 

يقونات واجلداريات القبطية،  القبطية، واالأ

ودرا�س������ة مقارن������ة ب������ني الع�رصي������ن القبطي 

قباط يف  والفرع������وين، ودور املعماري������ني االأ

اإن�س������اءات امل�س������لمني احل�س������ارية يف ع�رص 

موية يف م�رص، والعالج باملو�سيقى  الدولة االأ
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يف احل�سارة القبطية. 

�سوق عكاظ الرابع: 

نياب������ة عن العاهل ال�س������عودي امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز، افتتح اأمري منطقة مكة 

املكرمة خالد الفي�س������ل، يف منطقة العرفاء 

بالطائ������ف فعاليات ملتقى ع������كاظ الثقايف 

الرابع وذلك بح�سور اأكرث من 150 �سخ�سية 

عالميني  من ال�س������عراء والكتاب والنقاد واالإ

والفنانني من داخل وخارج اململكة.

وت�س������من برنامج حف������ل االفتتاح عر�س 

مناذج من م�ساهد احلياة اليومية املعروفة يف 

عكاظ قدمياً، مثل مرور القوافل وال�س������عراء 

بل، واخليل، واإلقائهم لق�س������ائدهم  عل������ى االإ

لعاب ال�سعبية،  واأدبهم يف ال�سوق، وعرو�ساً لالأ

للحرف  الرتاثي������ة، وحم������الت  والريا�س������ات 

�رص املنتجة  وال�سناعات اليدوية، وحمالت لالأ

طعمة،  للماأكوالت ال�س������عبية، واأخرى لبيع االأ

وبع�س املقاه������ي، وباعة املنتجات الزراعية، 

اإ�س������افة اإىل حمالت عر�س وبي������ع املقتنيات 

ثري������ة، وبيع الهداي������ا التذكارية  والقط������ع االأ

التاريخية اليدوية كاملعلق������ات املكتوبة على 

رقاع من اجللد، وال�س������خور املنحوت عليها 

أبيات �سعر من ق�سائد املعلقات. ا

وج������رى خالل حف������ل االفتت������اح عر�س فيلم 

وثائقي يحكي �سورة �سوق عكاظ قدمياً، وجهود 

اإحياء ال�سوق يف عهد امللك في�سل بن عبد العزيز 

ثم عهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، ومت 
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تد�سني خيمة �سوق عكاظ، ومن ثم م�ساهدة 

بع�س العرو�س املرئية عن الفائزين بجوائز 

عكاظ ال�س������عرية وهم ال�سعراء: �سوقي بزيع 

وىل، وناج������ي بن علي  الفائ������ز باجلائ������زة االأ

حرابة الفائز بجائزة �سباب عكاظ، والفنان 

الت�س������كيلي حمم������د اإبراهيم الرب������اط الفائز 

بجائزة لوحة وق�سيدة عن لوحته »اخليل«، 

بينما ذهبت جائزة اخلط العربي منا�س������فة 

ربيلي ومثنى العبيدي،  بني كل من �س������باح االأ

أم������ا جائزة الت�س������وير ال�س������وئي والتي كان  ا

مو�س������وعها لهذا العام يرتك������ز على جمالية 

�سالمية فقد فاز بها عن فئة فوق  العمارة االإ

18 �سنة �س������امي اإبراهيم حلمي، وفازت بها 

بفئة اأقل من 18 �سنة بيان اأحمد ب�رصي.

وقد ت�س������من برنامج الفعاليات الثقافية 

ل�س������وق عكاظ اأكرث م������ن 12 ن������دوة نقدية، 

أبرزها: عر�س مل�رصحية  واأم�سية �سعرية، من ا

طرفة بن العبد، وندوة نقدية حول �س������عره، 

أدبي������ة حول  ومعر�س������اً للكت������اب، ولق������اءات ا

جتارب بع�س الكتاب، �سارك فيها جمموعة 

دباء من البلدان العربية. من الُكتاب واالأ

أيام الفعاليات عدة ندوات  واأقيمت خالل ا

ح������ول التاريخ االقت�س������ادي ل�س������وق عكاظ، 

و»امل�س������ت�رصقون وال�س������عر العربي«، اإ�س������افة 

ما�س������ي ال�س������عرية التي �سارك  للعديد من االأ

فيها ح�س������ن جنمي من املغرب، و�سمري فراج 

من م�رص، وبديعة ك�س������غري من ال�س������عودية، 

وح�س������ن الزه������راين، و�س������عد احلميدين من 

ال�سعودية، وندوة بعنوان »امل�رصح ال�سعودي.. 

أين؟«، واأم�س������ية �س������عرية �سارك فيها كل  اإىل ا

من حميي الدين الفاحت من ال�سودان، �سعيدة 

خاطر الفار�سي من عمان، مهدي حكمي من 

ال�سعودية، ور�س������ا رجب من �سورية، وزينب 
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عرج من اجلزائر.  االأ

�سكندرية وفا�س تكرمان العتيبة:  االإ

�سكندرية،  نظمت كلية الرتبية بجامعة االإ

داب بجامع������ة �س������يدي حممد بن  وكلي������ة االآ

عبد اهلل بفا�������س املغربية ندوة اأكادميية عن 

ال�س������اعر الدكتور مانع �سعيد العتيبة برعاية 

الدكتورة هند مم������دوح حنفي رئي�س جامعة 

الفا�س������ي  الدكتور  �س������كندرية، وح�س������ور  االإ

ال�س������ريغيني رئي�س جامعة �سيدي حممد بن 

عبد اهلل. 

و�رصح حممد اإ�سماعيل عبد املق�سود -

�سكندرية ورئي�س  عميد كلية الرتبية جامعة االإ

الندوة- ب������اأن هذه املب������ادرة التكرميية تاأتي 

بداعي������ة للدكتور مانع  اعرتاف������ا باجلهود االإ

�سعيد العتيبة ال�ساعر واالقت�سادي واملفكر، 

باعتباره �سخ�س������ية عربي������ة عروبية فتحت 

قلبها الكبري لت�ستوعب م�س������اعر واأحا�سي�س 

ن�س������انية،  �س������المية واالإ م������ة العربي������ة واالإ االأ
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وفتحت �ساعريتها مل�ساءلة الواقع احل�ساري 

يف حتديات������ه وحتوالت������ه، وتعد م������ن وجهة 

نظ������ر عبد الرحم������ن طنك������ول- عميد كلية 

داب جامعة �س������يدي حمم������د بن عبد اهلل  االآ

بداعية  بفا�س تقديرا لرحلة عطاء العتيبة االإ

حر�س������ت اجلامعتان العربيتان على تنظيم 

كادميية.  هذه الندوة االأ

وقال من�س������ق الندوة من اجلانب امل�رصي 

أبو �س������وارب: اإن الندوة  د.حممد م�س������طفى ا

أربعة حماور ه������ي: القيم العروبية  تت�س������من ا

والكوني������ة يف �س������عر مان������ع �س������عيد العتيبة، 

بداعية يف �س������عره، واملقومات  واملقومات االإ

�سلوبية والنقدية.  الداللية، واملقومات االأ

ول �سارك فيه عدد  واأ�ساف: اأن املحور االأ

من الباحثني والنق������اد العرب، وهم: د.علي 

عقلة عر�س������ان وحتدث عن العروبة يف �سعر 

مانع �س������عيد العتيبة، ود.عبد النا�رص ح�سن 

وحتدث عن فل�س������طني يف �سعر العتيبة، اأما 

د.�سالح ف�سل ف�س������ارك ببحث عن احلرية 

يف �سعر العتيبة، بينما تناولت د.لويزة بولرب�س 

دالل������ة الهوية يف ديوان »هند« للعتيبة، وقدم 

د.عبد اجلليل هنو�س درا�سة يف ديوان »لو«، 

وحتدثت د.�سارة اجلروان عن �سعرية رواية 

»كرمية« للعتيبة. 

اأما املح������ور الثاين: املقوم������ات الداللية 

يف �س������عر مانع �س������عيد العتيبة، ف�سارك فيه 

د.عبد الوهاب الفياليل ببحث عن التجليات 

ال�سوفية يف �س������عر العتيبة، وتناول د.فوزي 

عي�س������ى التنا�������س واملرجعية ال�س������عرية لدى 

ال�ساعر، وحتدث د.جورج طربية عن �سناعة 

املعن������ى ال�س������عري لدى ال�س������اعر، بينما قدم 

د.يو�سف نوفل بحثا عن النزعة ال�رصدية يف 

�سعر العتيبة، وحتدث د.حممد عبد احلميد 

عن جماليات املكان عند ال�ساعر. 

و�س������ارك يف املح������ور الثال������ث: املقومات 

بداعية يف �س������عر مانع �س������عيد العتيبة كل  االإ

من:  د.حممد الدناي وحتدث عن جماليات 

التق�س������يد والهيكل������ة يف ق�س������ائد العتيبة، 

ود.عب������د الرحمن طنكول تن������اول جماليات 

العنون������ة يف دواوي������ن ال�س������اعر، بينما ركزت 

أبوعلي على ال�س������ورة  مداخل������ة د.حمم������د ا

ال�س������عرية يف �س������عر العتيبة، وق������دم د.عبد 

املالك ال�س������امي بحثه عن احلداثة ال�سعرية 

ومقوماته������ا لدى ال�س������اعر، وتناول د.حممد 

حما�سة عبد اللطيف املو�سيقى ال�سعرية يف 

�سعر العتيبة. 

وتركز املحور الرابع يف هذه الندوة حول 

�سلوبية والنقدية  اأعمال العتيبة »املقومات االأ

يف �س������عره« وحتدث يف هذا اجلانب د.حنان 

فيا�س )جامعة قطر( ع������ن الداللة النحوية 

عند العتيبة، وتن������اول د.اأحمد دروي�س اللغة 

ال�س������عرية عن������ده، بينما توق������ف د.عبد اهلل 
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بن�������رص العلوي عند امليتا�س������عري النقدي يف 

�سعر العتيبة. 

واأقيمت بهذه املنا�س������بة اأم�س������ية �سعرية 

�س������ارك فيها ال�سعراء: فاروق �سو�سة، يو�سف 

أبولوز، علي �س������يف ال�س������عايل، جنوم الغامن،  ا

علي عقلة عر�سان، جورج طربية، اإ�سماعيل 

عقاب، ف������وزي اأمني، فوزي عي�س������ى، اأحمد 
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�سلبي، اأمين �سادق، وعزيزة كاتو. 

م�رصوع ثقايف كويتي يف الهند: 

عالم ال�سيخ  و�سع وزير النفط ووزير االإ

اأحمد العبد اهلل ال�س������باح اأكرب واأول م�رصوع 

�سا�س مل�رصوع  ثقايف للكويت يف الهند حجر االأ

مكتبة �س������باح الثقافي������ة يف اأكرب اجلامعات 

الهندية بو�سط العا�سمة نيودلهي. 

وياأتي هذا امل�رصوع �س������من �سل�سلة عدد 

من امل�س������اريع الكويتي������ة املتنوعة الكربى يف 

عالمي حلملة اال�ستعدادات  اإطار التحرك االإ

الذهب������ي  باليوبي������ل  لالحتف������ال  الكويتي������ة 

لال�س������تقالل ومرور 20 عام������ا على التحرير 

الكبرية  الكويتي������ة  لالهتمام������ات  وتتويج������ا 

بجوانب ال������رتاث والثقافة لتكون يف مقدمة 

الدول التي لها اهتم������ام بهذا اجلانب املهم 

حمليا وخارجيا.

عالمية  وقال مدي������ر اإدارة املعلومات االإ

ع������الم الدكت������ور خال������د الرزين:  ب������وزارة االإ

اإن م�رصوع مكتبة �س������باح الثقافية �س������يكون 

اإحدى العالمات الفارقة يف م�س������رية احلركة 

�سافات املميزة  الثقافية الكويتية واإحدى االإ

وىل من نوعها يف الهند وتقام  خا�سة اإنها االأ

باأك������رب اجلامعات يف الهند والعامل، م�س������يفاً 

اإن املكتب������ة اجلديدة �س������تحتوي على جميع 

عالمي������ة الكويتية  �س������دارات االإ الكت������ب واالإ

و�س������يتم جتهيزها بالتعاون مع كل املوؤ�س�سات 

وال�رصوح الكويتية التي تهتم ب�سوؤون التاريخ 

عالم  دب واالإ وال������رتاث والفنون والثقافة واالأ

وذل������ك بالتعاون والتن�س������يق بني املوؤ�س�س������ات 

عالمي������ة الكويتي������ة ومكتب������ة  الثقافي������ة واالإ

عبد العزي������ز البابطني ومراكز الدرا�س������ات 

بحاث الكويتية وجامعة الكويت واملعاهد  واالأ

املختلف������ة وغريه������ا م������ن اجله������ات التي لها 

�سدار والن�رص، م�سيفاً اإن م�رصوع  اهتمام باالإ

مكتبة �س������باح الثقافية �سيكون عند االنتهاء 

من اإن�س������ائه اإح������دى الواجهات احل�س������ارية 

آ�س������يا و�سيكون نواة  للكويت يف الهند وقارة ا

ملرك������ز عاملي للدرا�س������ات الكويتية- الهندية 

م�س������رياً اإىل اجلهود الكبرية التي بذلها وكيل 

عالم ال�س������يخ في�س������ل املالك لدعم  وزارة االإ

هذا امل�رصوع الوطني واهتمامه ال�سخ�س������ي 

عم������ال اقتناعا من������ه باأهمية  مبث������ل هذه االأ

خرين و�رصورة اأن تعك�س مثل  التوا�سل مع االآ

أو  ن�س������طة هوية الكوي������ت التاريخية ا هذه االأ

أو الثقافية وتربز دورها الريادي  االجتماعية ا

)6(
واحل�ساري يف خمتلف املجاالت.
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ال�سينما تفتح جراح التاريخ: 

أث������ار عر�س فيلم »خارج ع������ن القانون«  ا

للمخرج الفرن�سي اجلزائري ر�سيد بو�سارب 

يف ال�س������االت الفرن�سية جدال متجددا حول 

م�سامينه والق�سايا التي يطرحها بخ�سو�س 

احتالل فرن�سا للجزائر، وما يت�سل بذلك بدءا 

من جمزرة �سطيف و�سوال اإىل اأحداث العام 

1962 مرورا مبنظمة »اليد احلمراء«. 

أوليفيه لوريل الذي ت�سارك  وا�س������تغرب ا

م������ع املخرج يف كتابة ال�س������يناريو تكرار هذه 

ال�سجة حول الفيلم، وراأى اأن »جرح التاريخ 

ن  ما زال مفتوحا وحقيقيا من دون �س������ك الأ

حداث واإمنا  قل������ب الفيلم ال يتناول تل������ك االأ

يركز على ق�ساوة اأن تكون ثوريا، مو�سحاً اأن 

أ�س������خا�س يريدون الو�سول  الفيلم يتكلم عن ا

اإىل حقهم يف اأن يكونوا ب�رصاً باملعنى الكامل 

نهم مل يكون������وا كذلك يف طفولتهم  للكلمة، الأ

ب�سبب التمييز العن�رصي الذي مور�س عليهم. 

وحني ين�س������جون ي�س������عون للح�س������ول على 

حقه������م يف اأن يكونوا ب�رصا ب�س������كل تام وهم 

يف م�سعاهم هذا يفقدون اإن�سانيتهم، م�سدداً 

عل������ى اأن النقطة املركزي������ة يف العمل تظهر 

كيف اأن الو�س������ول اإىل احلرية واال�س������تقالل 

يقود اإىل حدود الالاإن�ساين.

أ�سبوعية لو  ويقدم الفيلم الذي و�س������فته ا

بوان الفرن�سية باأنه قنبلة �ستعيد نكاأ اجلراح 

عرب اأحداث تاريخية وقعت بني العام 1925 

و1962 وم������ن خالل دراما عائلية بولي�س������ية 

م�س������ري ثالثة اإخ������وة يوؤدي دوره������م كل من 

ر�س������دي زم و�س������امي بوعجيلة وجمال دبوز 

نتاج.  الذي �سارك يف االإ

أي�ساً  وقد ا�ستغرب منتج الفيلم جان بريا ا

ال�س������جة واالعرتا�س حول العمل معترباً اأن 

»الفيلم لي�س عن ح������رب اجلزائر واإمنا عن 

�سخ�سيات �س������هدت هذه احلرب وانخرطت 

يف ال�رصاع امل�س������لح، اأما النقا�س هنا فتحول 

اإىل نقا�س حول عدد �سحايا جمزرة �سطيف 

ألفا كما يقول  أربع������ة اآالف، اأم 45 ا وهل هو ا

اجلزائريون«. 

ويف الوقت الذي ظل فيه طرح ق�س������ية 

حرب اجلزائ������ر اأمرا غري مرغ������وب فيه يف 

ال�س������ينما الفرن�س������ية فق������د داف������ع عدد من 

املوؤرخ������ني عن فيل������م »خارج ع������ن القانون« 

يف مواجه������ة اجلدل املتجدد، فق������ال املوؤرخ 

با�سكال بالن�س������ار اأن »فرن�سا متلك 12700 

متحف لكنها مل تكن قادرة اإىل اليوم، بعد نحو 

خم�سني عاما على ا�س������تقالل اجلزائر على 

اإن�س������اء متحف لطالبها يعلم اجليل اجلديد 

تاريخ اال�ستعمار الفرن�سي الذي ا�ستمر 350 

عاما للجزائر«. 

واعترب بالن�س������ار اأن اجلدل الدائر اليوم 

عبارة عن »لطخات التاريخ التي تطالنا من 
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زمن اال�س������تعمار البعيد« لكن الذي يبدو يف 

غاية القرب، ودافع املوؤرخ املخت�س بال�س������اأن 

اجلزائري بنيامني �س������توار عن الفيلم، وهو 

اعترب يف اأح������د كتبه اأن ح������رب اجلزائر »مل 

نها مل تكن  تنته يف القل������وب وال يف العقول الأ

نه مل يتم  معينة وم�س������ارا اإليها وال م�سماة والأ

حتم������ل م�س������وؤوليتها يف الذاك������رة اجلماعية 

الفرن�سية«. 

ي�س������ار اإىل اأن �س������جة مماثل������ة رافق������ت 

وىل يف مهرجان كان  عر�������س الفيلم للمرة االأ

أيار/مايو املا�س������ي وتو�س������ع  ال�س������ينمائي يف ا

اجلدل لي�سمل برملانيني. واإذا كانت اجلبهة 

الوطنية الفرن�سية املتطرفة تظاهرت يومها 

�سد الفيلم فقد تظاهر احلركيون اأي�ساً يف 
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مر�سيليا �سده.

لوحة ف�سيف�ساء فريدة:

ثرية يف ختام  عرثت البعثة الوطني������ة االأ

ثرية  اأعمالها التنقيبي������ة يف مدينة اأفاميا االأ

على لوحة ف�سيف�س������ائية ذات لون بني حممر 

يبلغ طولها 8ر4 اأمتار وعر�س������ها ثالثة اأمتار 

اإ�س������افة اإىل جمموع������ة من القط������ع النقدية 

ول امليالدي. ثرية التي تعود اإىل القرن االأ االأ

وذك������ر عبد القادر ف������رزات رئي�س دائرة 

أنه مت العثور على هذه اللوحة  ثار بحماة ا االآ

الفريدة يف حمام اأكريبا الواقع �سمن املدينة 

يف اأر�س������ية الغرفة رق������م 5 البالغ طولها 6 

اأمتار وعر�س������ها خم�س������ة اأمتار وارتفاعها 4 

اأمتار.

أ�س������ار »ف������رزات« اإىل اأن البعث������ة ركزت  وا

عمليات التنقيب يف املمر الغربي من احلمام 

الواقع �رصق املح������الت التجارية والذي يبلغ 

طول������ه 11 مرتاً حيث عرث فيه على اأر�س������ية 

�سحن فخارية عليها اأختام دائرية وجزء من 

�رصاج يعود اإىل الع�رص البيزنطي وجدار فوقه 

قناة فخارية ا�ستخدمت جلر املياه مبنية من 

اأحجار كل�س������ية كبرية املقطع وخزانات مياه 

قنية باملاء. لتزويد االأ

من جانبه اأو�س������ح »ندمي خوري« رئي�س 

ثرية اأن البعثة عرثت يف ال�س������الة  البعث������ة االأ

رق������م 1من حمام اأكريبا عل������ى قنطرة تربط 

اإح������دى الغ������رف مع ال�س������الة وعل������ى خزان 

ماء طوله �س������تة اأمتار واأر�سية من القرميد 

وحتته������ا قنات������ان م������ن الفخار ا�س������تخدمتا 

لت�سخني املياه ويعتقد اأن ال�سالة رقم 1 هي 

الق�س������م احلار من احلمام واأن هذا احلمام 

ول امليالدي واأعيد  بالكامل بني يف القرن االأ

ا�ستعماله بالقرن ال�س������ابع ميالدي مبيناً اأن 

عمليات التنقيب �س������ملت اأي�سا الغرفة رقم 

أمت������ار وارتفاعها 7  4 والت������ي يبلغ طولها 5 ا

اأمتار وبعد اإزالة الطبقة ال�س������طحية والركام 

ظهرت اأجزاء من ج������دران احلمام وقنطرة 

أبواب احلمام باأ�سفلها م�سطبة حجرية  اأحد ا
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توؤدي اإىل درج مكون من ثماين درجات يوؤدي 

اإىل حو�س مائي.

أ�سار خوري اإىل اأن البعثة قامت باإجراء  وا

�س������رب اأثري باملنطقة اجلنوبي������ة ال�رصقية من 

مدين������ة اأفاميا يف تلّة تقع اإىل ال�س������مال من 

البيت البيزنطي املع������روف بحامل التماثيل 

عل������ى عم������ق 7 اأمتار حيث مت الو�س������ول اإىل 

ر�س احلقيقية وبهذا ال�س������رب ظهرت قطع  االأ

نقدية وك�رص فخارية غري وا�سحة املعامل لكنها 

)8( 
بحاجة اإىل معاجلة.

جدارية تنجو من دخان النريان: 

�رصار  متكن خرباء الرتميم من معاجلة االأ

التي حلقت بلوحة جدارية يف مدينة البرتاء 

القدمية، واإنق������اذ هذه اللوح������ة النادرة من 

آثار الدخان و�س������واد احلرائ������ق التي اأ�رصت  ا

بها على مدى ال�س������نني، حيث ك�سفت اأعمال 

الرتميم التي ا�س������تغرقت جهد ثالث �سنوات 

أل������وان زاهية ومنوذج  عن عمل فني دقيق وا

من قلة باقية من اجلداريات الهلن�ستية التي 

يرجع تاريخها لنحو 2000 عام م�ست. 

وقال �ستيفني ريكرباي خبري احلفاظ على 

ثار ملوحا بيده باجتاه اجلدارية املر�سومة:  االآ

ع�ساب. مل ندرك  »كانت العملية حمطمة لالأ

فعلي������ا اأن باإمكانن������ا تنظيف هذه الر�س������وم 

أنا ت�س������ورنا اأن ذلك م�ستحيل. مل  وعندما بدا

تظهر اإال بعد اأن قطعنا ن�سف العمل«.

وقال ريكربي الذي قام برتميم الر�س������وم 

مع زميلته ليز �س������يكيدي من معهد كورتولد 

للفن������ون يف لن������دن: »اأغلب الر�س������وم الباقية 

ب�س������يطة للغاية. هذه رمزي������ة. اإنها متثل فنا 

حقيقيا ولي�س جمرد تزيني، واأغلب امل�ساهد 

امل�س������ورة على جدران جممع الكهوف تظهر 

أو يبعدون  اأطفاال جمنح������ني يقطفون الثمار ا

الطيور التي تنقر العنب«. 

وق������ال ريكربي: »يع������رف اجلميع البرتاء 

باآثارها احلجرية. وقلة من النا�س فقط هي 

ث������ار عليها نقو�س.«  التي تع������رف اأن هذه االآ

واأ�ساف: »يجب اأن نتخيل البرتاء باعتبارها 

ن يعطينا  مدينة مر�سومة«. وهذا امل�سهد االآ

ملحة عّما كانت عليه البرتاء بكاملها، معترباً 

اأن م������ا مّت اإجنازه يف هذا املجال ك�س������ف عن 

ر�سم يف غاية اجلمال وقيمة تاريخية تعطي 

نب������اط وذوقهم املتميز  الكثري ع������ن ثقافة االأ

وا�س������تخدامهم مل������واد غالية مث������ل الذهب، 

وبالتايل فاإن ر�سوم البرتاء ت�سهم يف �سد بع�س 

الفج������وات يف معرف������ة موؤرخ������ي الفنون عن 

التحول من الر�سوم اليونانية اإىل الرومانية، 

وق������ال ريكربي: »تظهر الر�س������وم العديد من 

التاأثريات اخلارجي������ة من العامل القدمي وهي 

ال تقل عن -اإن مل تكن تفوق- بع�س الر�س������وم 

الروماني������ة التي تراها على �س������بيل املثال يف 

بومب������ي« وهي مدين������ة روماني������ة يف اإيطاليا 
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على �س������فح بركان فيزوف، واأ�ساف: »اإن لها 

اأهمي������ة كبرية يف تاريخ الف������ن تعك�س امتزاج 

أث������ريات الهلن�س������تية- الرومانية«، وقالت  التا

�سيكيدي »الهلن�س������تية لها ظهور قوي هنا... 

�سلوب الو�س������في الوا�سح للر�سوم ويف  يف االأ

طبيعة متثيل الطيور والعنب«.

وتقع الر�س������وم املذهلة يف ال�س������يق البارد 

يف منطقة البي�س������ا على م�سافة نحو خم�سة 

كيلومرتات من البرتاء نف�س������ها، ويعد الكهف 

الذي اكت�سفت فيه الر�سوم واحداً من مئات 

�رصحة املنحوتة يف ال�س������خر  من املعابد واالأ

حول ودي������ان البرتاء، وتتميز الر�س������وم على 

ردنية بالزهور والطيور واحل�رصات  ثار االأ االآ

الت������ي ميك������ن ر�س������دها. وتعر�س امل�س������اهد 

عناب والكروم وكله������ا ترتبط باإله اخلمر  االأ

غريق ديونيو�س.  عند االإ

أنقا�س  وتتمتع البرتاء ب�سهرة كبرية ب�سبب ا

نباط وهي  ال�س������خور املنحوتة التي تركها االأ

ح�س������ارة عربية قدمية ازدهرت قبل قرون 

من ظهور امل�س������يح وعا�س������ت حتى ان�سهرت 

أنقا�س  مرباطوري������ة الرومانية، وكانت ا يف االإ

ثرية مر�س������ومة ولكن تعر�سها على  البرتاء االأ

مدى قرون لعوامل التعرية حولها اإىل احلجر 

الوردي الذي ت�ستهر به املنطقة. 

نباط يف القرن  وقد ازدهرت ح�سارة االأ

الث������اين قبل املي������الد وهيمنوا عل������ى جتارة 

القوافل الت������ي تاأتي بالبخ������ور والعطور من 

جنوب �س������به اجلزي������رة العربي������ة اإىل البحر 

املتو�سط، وبعد ا�س������تيعابهم للتاأثريات الفنية 

نباط  مرباطورية تبنى االأ من خمتلف اأرجاء االإ

�سلوب النبطي يف العديد من مدنهم وهذه  االأ

الر�سومات التي ك�سف عنها حديثا يف البرتاء 

آثارهم الباقية  هي بع�������س من قلة نادرة من ا

 )9(
واأكرثها تف�سيال. 

لوحة جديدة للر�سام بروجيل: 

�س������باين لوحة  اكت�س������ف متحف برادو االإ

ن للفن������ان الفلمنكي بيرت  جمهول������ة حت������ى االآ

كرب »1525- 1569«. بروجيل االأ

وقالت �سحيفة الباي�س: اإن وزارة الثقافة 

تعتزم اقتناء هذا العم������ل الفني مقابل نحو 

7 مالي������ني يورو »9 مالي������ني دوالر« وقدرت 

القيمة ال�سوقية للوحة ب�25 مليون يورو.

ويعترب بروجي������ل واحدا من اأعظم فناين 

القرن ال�س������اد�س ع�رص، واإنه معروف بلوحاته 

التي ت�سور املناظر الطبيعية والفالحني. ومل 

أنها من  يبق من لوحاته التي متَّ التحقق من ا

اأعماله �سوى نحو 45 لوحة.

������ام  كرب ر�سَّ يذك������ر اأن بروجي������ل، بييرت االأ

فلمنكي ر�س������م مو�سوعات دينية ومناظر من 

احلياة اليومية، وابتدع ت�س������ميمات للحفر. 

ت�س������تمل بع�س لوحات بروجيل على اأعمال 

بها تفا�سيل دقيقة يظهر فيها عدد كبري من 
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الفالحني يف احتف������االت جماعية. من هذه 

اللوحات رق�س������ة الفالَّحة »1566«، احتفال 

العر�������س »1566«، رق�س������ة العر�س »1566«.

خرى مناظر  كما تت�س������من بع�س لوحاته االأ

احلدائق وحقول مملوءة بالفالحني امل�سرتكني 

يف ن�ساطات متعددة خمتلفة. ومن اأمثلة هذه 

اللوحات: املعركة بني عيد املرفع وال�س������وم 

الكبري »1559«، اأمثال من هولندا »1559«، 

طف������ال »1560«. ت�س������ف ه������ذه  ألع������اب االأ ا

لوان بيانات تف�سيلية  اللوحات الوا�سحة االأ

زياء يف وقت بروجيل.  عن احلياة واالأ

ويرى نقاد الف������ن الت�س������كيلي اأن لوحته 

تع������د   ،»1562« امل������وت  عل������ى  االنت�س������ار 

خالقي������ات من وجهة  مثاالً للر�س������م ع������ن االأ

نظربروجي������ل، حيث تظه������ر يف هذه اللوحة 

هي������اكل عظمية تقتل النا�س وت�س������حبهم اإىل 

اجلحيم،ومُتثِّ������ل ه������ذه اللوح������ة تعليًقا من 

بروجيل على احلروب الدينية الغربية التي 

أو اإنذاًرا للنا�س  اأخذت مكاًنا يف ذلك الوقت ا

ليتهذبوا قبل مواجهة املوت. 

ويف ع������ام 1565 اأكمل بروجيل جمموعة 

ربعة.  �سول االأ من اللوحات ي�س������ف فيها االأ

وما زالت خم�س من هذه اللوحات موجودة. 

يظه������ر يف ه������ذه اللوحات الفالح������ون وهم 

يعملون يف اخلالء اجلميل وخلفهم احلقول 

فق.  نهار املمتدة يف االأ والتالل، واجلبال واالأ

أن�س������طة  وقد �س������ور بروجي������ل بعناية كاملة ا

الفالحني وال�سفات الطبيعية املميزة خالل 

كل ف�سل من ف�سول ال�سنة.

يذك������ر اأن بروجي������ل ول������د يف هولندا اأو 

بلجيكا، وق�سى جزًءا كبرًيا من حياته يعمل 

يف املواق������ع البلجيكي������ة اخلا�س������ة بانتورب 

وبرا�سل، وا�س������تهر يف حياته �سهرة كبرية من 

خالل ال�س������ور املحف������ورة التي ا�س������تُخدمت 

كرب  فيه������ا اأعماله، وق������د كان له ول������دان، االأ

�س������غر بيرت، وقد اأ�س������بحا ر�ساَمنْي  جان واالأ

�سهرَييْن.

أ�س������بان  وتع������ود اللوح������ة املكت�س������فة اإىل ا

عمال الفني������ة كانوا قد  من ه������واة اقتناء االأ

اح�رصوها ملتحف برادو لتنظيفها واكت�س������ف 

)10(
أنها من اأعمال بروجيل. اخلرباء عندئذ ا

�سعور مانديال اإزاء بلري: 

ك�س������ف كتاب جدي������د �س������در حديثاً يف 

بريطانيا اأن نل�س������ون ماندي������ال رئي�س جنوب 

�سبق �س������عر باخليانة ب�سبب قرار  اأفريقيا االأ

�سبق امل�ساركة يف  رئي�س الوزراء الربيطاين االأ

غزو العراق، واأجرى ات�ساالً هاتفياً غا�سباً 

معه لالحتجاج على ذلك.

أ�سارت بع�س امل�سادر ال�سحفية اإىل اأن  وا

كتاب ال�س������رية الذاتية ملانديال و�سعه النائب 

عن حزب العمال الربيط������اين املعار�س بيرت 

هني، والذي �سغل منا�س������ب وزارية من قبل 
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يف احلكومة العمالية، والذي ن�س������ب اإليه يف 

الكت������اب قوله »اإن ماندي������ال كان ينفث النار 

ح������ني حتدث هاتفي������اً اإىل بل������ري ليحتج على 

قراره امل�س������اركة يف غزو العراق، و�سعر باأن 

خري و�سع كل عمله اجليد يف مهب الرياح  االأ

ب�سبب ذلك القرار«.

واأ�ساف اأن مانديال »ات�سل به عندما كان 

ي�سغل من�سب وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 

يف حكوم������ة بلري عام 2003 بعد غزو العراق 

أبلغه باأن م�س������اركة بريطانيا يف الغزو خطاأ  وا

كبري جداً و�س������تلحق �رصراً كب������رياً ببلري على 

ال�س������عيد الدويل بعد كل ما قدمه من دعم 

أنه مل ي�سمع مانديال غا�سباً  فريقيا، موؤكداً ا الأ

نه �س������عر  وحمبط������اً بهذا ال�س������كل من قبل، الأ

بقوة باأن الق������رار الذي اتخذه رئي�س الوزراء 

»بلري« ب�س������اأن امل�س������اركة يف غزو العراق كان 

�سياء  خطاأً جوهرياً �سيوؤدي اإىل تدمري كل االأ

اجليدة التي اأجنزها بلري وحكومته يف جمال 

ال�سيا�سة التقدمية يف جميع اأنحاء العامل«.

وق������ال هني يف ال�س������رية الذاتية ملانديال: 

�س������بق باأنه  أبلغ رئي�س جنوب اأفريقيا االأ اإنه ا

»يحرتم م�س������اعره، واأن رئي�س الوزراء »بلري« 

اتخ������ذ قرار امل�س������اركة يف غ������زو العراق عن 

قناعة، و�سيحكم التاريخ عما اإذا كان قراره 

أننا ال  �س������حيحاً، لك������ن ماندياًل اأ�رّص عل������ى ا

ميكن اأن ننتظر التاريخ«.

وكان ه������ني، النائ������ب عن ح������زب العمال 

الربيط������اين املعار�س حالياً، ن�س������اأ يف جنوب 

اأفريقيا و�سارك والداه يف احلملة املناه�سة 

)11(
لنظام الف�سل.

نباء العربية ال�سورية »�سانا« وكالة االأ  -1 

WWW. SANA. ORG.
نباء التون�سية وكالة االأ  -2

WWW.AKHBAR.TN.
موقع ميدل اي�ست اأن الين  -3

WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO.
نباء ال�سعودية وكالة االأ  -4

WWW.SPA.GOV.SA.
موقع البوابة  -5

WWW. ALBAWABA. COM. 
نباء الكويتية »كونا« وكالة االأ  -6

WWW. KUNA. NET.

اإحالت
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موقع العرب اأونالين  -7

WWW. ARABONLINE. CO.
موقع ن�سيج  -8

WWW.NASEEJ.COM.
ردنية وكالة برتا االأ  -9

WWW.PETRA.GOV.JO.
10- وكالة رويرتز

WWW.REUTERS.COM.
11- موقع القناة

WWW.ALQANAT.COM.
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داب احلديثة يف تاريخ الكتابة  طف������ال من الآ ق������د يبدو للبع�ض اأن اأدب الأ

دب هو  دبية. لكن الباحث »�سيث لرير« اأكد اأن هذا النوع من الكتابة يف الأ الأ

طفال من اإي�س������وب  ن�س������انية. وهو يف كتابه هذا »اأدب الأ قدمي قدم الكتابة الإ

دبية. قامت برتجمة الكتاب  اإىل ه������اري بوتر« يوؤرخ لهذا الن������وع من الكتابة الأ

أبي�ض« و�س������در الكتاب عن الهيئة العامة ال�سورية  �س������تاذة الدكتورة »ملكة ا الأ

للكتاب. �س������من اإ�س������داراتها للعام /2010/ يف /400/ �س������فحة من القطع 

❁❁

ò
باحث �سوري.

طفـــــــــال اأدب الأ

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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الكبري. نقدم عر�ساً له مبا يت�سق واملعطيات 

املعرفية للكتاب. 

❁    ❁    ❁

طفال يف الع�صور  ول: اأدب الأ الف�ص���ل الأ

الكال�صيكية القدمية.

ب������داأت العالقة م������ع الكتاب م������ع بداية 

الثقافة املكتوبة. ن�س������اأ الطفل يف ح�س������ارة 

اليون������ان والروم������ان من خالل الن�س������و�ص 

واحلكايات من املراجع املوجودة يف حياتهم 

داء هو العن�رص املهيمن  ومكتباته������م. كان الأ

لقاء. كان الرومان يحتفلون  عرب احلفظ والإ

دب اليوناين غني  طفال. �س������حيح اأن الأ بالأ

بق�س�ص عن الت�س������حية العائلية، لكن روما 

هي التي ربطت الطفل بال�سيا�س������ة املدنية. 

طفال يف هذه الع�سور يرتكز على  اإن اأدب الأ

تكوين الطفل ب�سفته مواطناً.

هوؤلء النا�س������ئة الروم������ان يتعلمون فنهم 

دبية ال�سهرية: هومريو�ص،  ثار الأ من قراءة الآ

هيزيود، يوربيد�ص، فرجيل، هورا�ص. اأ�سف 

اإىل ذلك اأن العبيد لعبوا دوراً مهماً ب�سفتهم 

مربيني ومعلمني. اإن الكلمة التي ي�ستخدمها 

اليونانيون للطفل هي )Neption= الكائن 

ال������ذي ل يتكلم(. فهو موؤدي. فال�سخ�س������ية 

داء اللغوي، كان ال�س������بية  تربز من خالل الأ

ال�س������غار يرغم������ون على درا�س������ة هومريو�ص 

�سلوب، وموئاًل للق�س�س  ب�سفته منوذجاً لالأ

اخلرافية، ومو�سوعة ثقافية، وال�ساعر املميز 

وىل  للعامل الكال�س������يكي. كما كان������ت اللغة االأ

بالن�سبة للطفل الروماين هي اليونانية. وحني 

يذهب الطفل اإىل املدر�س������ة، يحيي املعلمني 

بح������رارة، فريدون له التحية. ثم يطلب كتابه 

ألواح������ه، ويع������دد جميع مف������ردات القراءة  وا

والكتابة واحل�ساب والت�سميع. كما يعدد كل 

أن������واع الكالم. وكل مكون������ات الكلمات، وكل  ا

الن�سو�س التي يقروؤها.  

❁    ❁    ❁

اإي�س���وب  خراف���ات  الث���اين:  الف�س���ل 

وامتدادها عرب التاريخ.

طفال تاريخياً.  لقد ارتبط ا�سمه باأدب االأ

طفال وتعليمهم  ونال القبول يف ق������راءات االأ

منذ اأفالطون وحتى الع�رص احلديث. نقلت 

ي�سوبيات« لقد كتب  ق�س�سه حتت عنوان »االإ

ن اإي�سوب 
اإي�سوب خرافياته باللغة العامية، الأ

كان عب������داً. فلغته لغة العام������ة. واخلرافات 

داء  أ�س������ياء مروي������ة. انتق������ال م������ن االأ ه������ي ا

ال�س������فوي اإىل الكتابة. كان تاأثري اإي�س������وب يف 

الرتبي������ة اليونانية �رصيعاً. فاإىل جانب اأعمال 

مثال، كانت  هومريو�������س، وامل�رصحي������ات، واالأ

طفال  اخلراف������ات تقع يف قلب ما يق������روؤه االأ

ويكتبون������ه. ويف امل�س������يحانية حتّول اخلرافة 
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الكال�س������يكية اإىل جم������از م�س������يحي. فعالقة 

ب- االبن هنا تتخذ هالة دينية اإ�س������افية.  االأ

هكذا حتتل خرافات اإي�سوب مكانة فريدة يف 

تربية الطفل امل�سيحي. يف القرون الو�سطى 

ظهر جيل جديد من املربني وال�سعراء يكتب 

أمث������ال )افيانو�س(  طفال من ا اخلراف������ات لالأ

و)رومولو�������س( وزودا القراء اجلدد ب�س������ياق 

ي�س������وبيات.  ا�س������تهاليل خمتلف لدرا�س������ته االإ

ويف الق������رن اخلام�������س ع�رص ج������رى حتويل 

اخلراف������ة اإىل نرث التيني لتو�س������يح حكمتها 

عمال  أوائل االأ اخللقية. كانت اخلرافات من ا

دبية الكال�سيكية التي ترجمت اإىل اللغات  االأ

وروبية. وحني ظهرت الطباعة يف  العامية االأ

وىل يف  اأوروبة، ح�سل اإي�سوب على املرتبة االأ

الطباعة. وهذه اخلرافات مازالت تروى ملن 

يرغب يف �س������ماعها، وما ت������زال تتكلم للذين 

ي�ستطيعون قراءتها.

❁    ❁    ❁

طفال يف القرون  الف�سل الثالث: اأدب االأ

الو�سطى

أ�س������فرت البحوث يف ثقافة الطفل،  لقد ا

وع������ادات املدار�������س، وممار�س������ات التعلي������م 

االبتدائ������ي بالالتينية واللغ������ات املحلية، عن 

ن�س������طة ال�س������فوية  اكت�س������اف ع������امل غني باالأ

طف������ال يف تل������ك الف������رتة، يف  واخليالي������ة لالأ

أوروب������ة، فق������د متثل������ت الكني�س������ة التقاليد  ا

القدمية للمدر�س������ة الرومانية، وكيفية تعلم 

النحو مع مبادئ العقيدة امل�سيحية، و�سكلت 

كتاب������ات دينية جديدة �س������هدت هذه القرون 

أدبية  أنواعاً ا ي�س������وبيات، على اأن ا ا�ستمرار االإ

جديدة ظهرت مع التطور االجتماعي، وبرز 

ال�سعر ال�سعبي والق�س بالعامية. اإن احل�سور 

الدائ������م للم�س������يح الطفل �س������اعد على جعل 

طفال.  الع�رص الو�سيط يف اأوروبة ع�رصاً لالأ

دبي« وكان  كما ظهر ما ي�س������مى »الكت������اب االأ

ي�س������تخدم لو�س������ف كت������ب ال�س������لوات لعامة 

النا�������س وكان������ت مطبوعة بطريق������ة التفكري 

طفال يف  يف الق������رون الو�س������طى. اإن اأدب االأ

اأواخر الع�سور الو�سطى ال ميكن ف�سله عن 

املثل اجلديدة يف احلي������اة العائلية، والنجاح 
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التجاري، اإ�سافة اإىل �س������عود الكتابة باللغة 

العامي������ة، وجتارة الكتب. وهك������ذا فاإن اأدب 

أثره. فقد كان يحوي  الع�رص الو�سيط كان له ا

مزيجاً من الق�س�������س العاطفية واملغامرات، 

م������ن روبن هود وال�س������حر، وم������ن هدهدات 

أدباً  يقاعات ال�سعبية، كما كان ا طفال واالإ االأ

مية، وال�س������يما بالن�س������بة اإىل  للتحرر من االأ

ديرة. وكان �س������وقاً يلبي حاجات  تالمي������ذ االأ

جيال اجلديدة الطاحمة اإىل تعلم ح�س������ن  االأ

ال�سلوك والو�سول اإىل ال�سلطة.

الف�س���ل الراب���ع: اأثر املتطهري���ن يف اأدب 

طفال. االأ

 The »املتطهري������ن  بع�س������هم  ي�س������ف 

puritans« بال�س������ياطني. فامل�سطلح يوحي 
بالتط������رف يف ال�س������لوك. وكان������وا متيم������ني 

باأوالده������م. واأ�س������بحت الكت������ب �س������بغة ملا 

يعتقدون������ه موجهة للرتبي������ة الروحية والنمو 

اخللقي، واأن للحياة هدفاً روحياً. منذ مرحلة 

الطفولة. ويف نهاية القرن ال�س������ابع ع�رص بداأ 

أنف�س������هم مذهباً م�سطهداً،  املتطهرون يرون ا

أنه������م مطاردون، وقد نقلوا ذلك يف كتبهم.  وا

ويف اأمريكا رف�سوا ال�سورة القدمية للوطن، 

واعتنقوا عاملاً جديداً من التحول والطفولة. 

ويف �س������بيل فهم هذا الت�سور، على املرء اأن 

يتعل������م الق������راءة. فالتعلي������م االأخالقي يوؤدي 

للدخول يف اجلنة. كان التاأمل احلزين واقعاً 

طفال تنظم  طفال. كانت كتب االأ يف اأدب االأ

موادها بح�سب حروف الهجاء، وكانت تقتب�س 

م������ن الكتاب املقد�س. فقد ن�������رص املتطهرون 

أوائل كتب  تعاليمه������م كلها على الورق. م������ن ا

القراءة اإىل ق�سائد املوت.

واأدب  ل���وك  ج���ون  اخلام����س:  الف�س���ل 

طفال. االأ

ق������ّدم جون ل������وك نظرية تربوي������ة مبنية 

أ�س������ا�س فل�س������في يف كتاب������ه »مقالة يف  على ا

فكار  الفه������م الب�رصي« ويف كتاب������ه »بع�س االأ

ح������ول الرتبية«. وم������ع اعتقاده الرا�س������خ باأن 

الكائن الب�رصي التوج������د لديه اأفكار فطرية 

ح������ني الوالدة، واأن الطف������ل يتعلم من خربته 

يف العامل اخلارجي، واأن هدف الرتبية التعلم 

أباً  واملتعة، لقد حظي لوك باالحرتام ب�سفته ا

للرتبية، نظرياً وممار�سة. وعلى مدى القرن 

الثامن ع�رص �س������يطر لوك على حقل الرتبية 

الطفلية. فال�رصديات بح�سب ت�سورات لوك، 

اأ�سبحت تك�سف عن الطفل، وهو يتفاعل مع 

أو يرد عليها. وبالطبع، كان  أو اأفعال، ا أ�سياء ا ا

نكليزي.  دب االإ لل������وك تاأثري كبري يف تاريخ االأ

واملفهوم التاريخي لن�سوء الرواية ي�سع لوك 

ألعاب(  واملتطهرين يف مركز الريادة. اإن كلمة )ا

تعني لدى لوك وتالمذته م�سطلحاً ميكن اأن 
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ن�سميه »نظرية املعرفة الرتويحية« بل اعتقد 

اأن ق�س������ايا من مثل: الطبع، وال�سيطرة على 

الذات، والعمل املجد، كل ذلك ميكن تعليمه 

أي�س������اً يف تركيزه على  أي�س������اً. وهو يكم������ن ا ا

لعاب،  جزئيات اخلربة احل�سية، وانبهاره باالأ

وابتكاره لغة ت�سويرية ل�رصح ما ميالأ العقل. 

�سياء.  طفال اإعطاء معنى لالأ اإن مهمة اأدب االأ

اإن ح�س������ن معامل������ة الطف������ل للحيوانات كان 

بالن�سبة اإىل لوك اختباراً اأخالقياً، ومقيا�ساً 

رث احلديث للوك  لطيبة نف�س الطفل. اإن االإ

ميكن اأن يتمثل، يف نهاية املطاف، يف ال�سغف 

لعاب  طف������ال –االأ ألعاب االأ باجلانب������ني م������ن ا

احلية، واحليوانات التي تتكلم وت�سعر.

❁    ❁    ❁

ك���روز  روبن�س���ون  ال�ساد����س:  الف�س���ل 

وتراثه.

ترك كتاب »روبن�س������ون ك������روزو لدانييل 

طفال والكبار  أثراً هائ������اًل يف اأدب االأ ديغو« ا

على ال�س������واء. وهي رواية جتمع بني اللونني 

أ�سهما يف ثقافة  الفل�سفي واالجتماعي الذين ا

طف������ال: اإميان املتطهرين وفل�س������فة  اأدب االأ

املعرف������ة عن������د لوك. هك������ذا تتاب������ع الرواية 

�سالح،  الرحلة الكاثوليكية للخال�س نحو االإ

نحو اكت�س������اف الذات، ويف مدار�س اأوروبة، 

كان كتاب روبن�س������ون كروزو يف كل مكان. يف 

قراءة )رو�س������و( لرواية )ديغ������و( يتجاوز لوك 

نحو تقييم الطفل، مبعايري امل�ساعر. الطفولة 

أ�سياء عديدة: هي زمن لالكت�ساف، وميدان  ا

أنف�سنا  للمغامرة. وبافتتاح هذه الكتب جند ا

مبحرين يف قوارب اأو مناطيد تذكرنا باأننا مل 

ن. أو اأمريكة بعد االآ نعد يف اأوروبة ا

طفال  الف�سل ال�سابع: ����رصد الق�س�س الأ

العامل.

اإن حمور �س������عبية كروزو هو اللعب. ولكن 

بع������ده ظهرت �سخ�س������يات جدي������دة من مثل 

�ستيفن�س������ون يف عمل������ه »جزي������رة الكنز«، يف 

ث������ارة مغامرات الزمن  القرن الثامن ع�رص الإ

م������ا قب������ل ال�س������ناعي. واأ�س������بح تاريخ كتب 

النا�س������ئة يعي�س على حم������اور اجلزر والقارة 

وارتباطاتهم������ا. كان البد م������ن ظهور منوذج 

جدي������د مع املجتم������ع ال�س������ناعي يقف على 

�س������لوب كما ح�سل يف ر�سائل لورد  مفهوم االأ

�س�س������رت فيلد البنه غري ال�رصعي. لقد برزت 

اللياقة ب�س������فتها مفهوماً اجتماعياً. يتجلى 

يام املدر�سية لتوم براون«.  ذلك يف كتاب »االأ

حداث تعا�س  واأهم االخرتاعات التي جعلت االأ

يف الزمن احلا�������رص هي التلغراف يف اأواخر 

العقد الرابع من القرن التا�سع ع�رص. واأ�سبح 

طفال. اإن  أدي�سون �سخ�سية حمببة لالأ توما�س ا

هذه الثقافة العلمية ولدت ال�سحف والكتب 
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واملج������الت التي غذت خميل������ة الفتيان. ويف 

اأواخر القرن التا�س������ع ع�رص اأ�سبحت الكتب 

قارات تلوح اأمامنا مث������ل اأفريقيا )هاجارد( 

واأبطال ق�س�سها ي�سكلون مناذج من الن�ساط 

بطال احلقيقيني لهذه  الكالم������ي، على اأن االأ

الق�س�س ال�سخمة هم الذين يقروؤونها.

❁    ❁    ❁

الف�سل الثامن: داروين وما بعده.

اإن اأطفال املاء، وفتيان الغابات، والرجال 

القردة، ملوؤوا املخيالت خالل الفرتة املمتدة 

ن������واع« لداروين، اإىل  م������ن طباعة »اأ�س������ل االأ

تاأ�سي�س احلركة الك�سفية عام )1908(. تلك 

دبي ب�س������فتها  الفرتة التي امتدحها النقد االأ

طفال«. اإن اأهمية  دب االأ »الع�������رص الذهبي الأ

طف������ال تكم������ن يف  داروي������ن لتاري������خ اأدب االأ

طريقة رواية �سرية حياته، وذكريات طفولته، 

وعالقته املعقدة، وال�سديدة التاأثر باأجداده. 

كان داروين يثري ال�رصور واخلوف �ساأن جميع 

طفال. وكما  كتاب الق�س�������س اخلرافي������ة لالأ

علق داروين على تخيالته ال�س������بيانية، فاإن 

ن�سان يخرتع ق�س�ساً.  )كنف�سلي( الحظ اأن االإ

أثر داروي������ن يكمن يف هذا الرجحان بني  اإن ا

احلقيق������ة واخليال. ومع داروين وكنف�س������لي 

اأ�س������بحنا عر�س������ة لالندها�س م������ن الرعود 

ونزوات التغري املفاجئة. اإن ق�س�س احليوان 

ته������دف اإىل �رصح جانب م������ن كل حيوان، من 

أو املخيلة،  أو الذكاء، ا خ������الل اأفعال العقاب، ا

أو ال�سبط. اإن اخليال يتخذ هدفاً اجتماعياً  ا

جديداً يف ع�رص ازدهرت فيه املعارف.

❁    ❁    ❁

الف�س���ل التا�سع: م���ن الع����رص الفكتوري 

اإىل الع�رص احلديث.

كان جزء م������ن تاأثري التط������ور الدارويني 

يتمثل يف ت�س������ور خملوق������ات غريبة. وجزء 

اآخر يتمثل يف ت�س������ور لغ������ات غريبة.  هذا 

)الالمعن������ى( مثل فكرة جدي������دة يف انكلرتا 

الع�رص الفكت������وري. وكان من ممثليه )لوي�س 

كارول( و)اإدوارد ل������ري(. كان خ������ري معرب عن 

ذل������ك )ول������رت �س������كوت( فقيهاً بلغ������ة املخيلة 

الروائية. ويف روايات )ديكنز( دائماً نقف من 

حافة الالمعنى. يك�س������ف عن اخلط ال�سديد 

ال�س������بابية بني الالمعنى والرعب. ويالحظ 

ية كلمة معنى  كارول يف م������كان اآخر )لي�س الأ

م�ستقل عما يعطى لها..(. ويف نهاية الع�رص 

الفكت������وري، كان الالمعن������ى قد ا�س������تقر يف 

مريكية. ويف  نكليزية واالأ احلياة الفكري������ة االإ

هذا الالمعنى يكمن احل�س ال�سيا�سي والفني 

طفال يف  دبي مما اأدخ������ل اأدب االأ للن�������س االأ

يديولوجية ال�سيا�سية. درب االأ

❁    ❁    ❁



طفـــــــــال اأدب الأ

395 ول  2010  الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

ق�س����س  فيلولوجي���ا  العا����رص:  الف�س���ل 

اجلن

لقد ع�س������نا مع ق�س�������س اجل������ن، جلعل 

�س������خا�س املخيف������ني، التع�س������اء،  ه������وؤالء االأ

يعي�سون يف عامل ال�س������حر. وظهرت ن�سو�س 

من مثل: اجلميل������ة والوح�س، ملك������ة الثلج، 

احلوري������ة ال�س������غرية.. وكان م������ن رّواد هذه 

الق�س�������س )�سارل بريو( بق�س�سه من اأمثال: 

وزة، اله������ر ذو احل������ذاء، ذات القبعة  م االإ االأ

احلمراء.. ومع ق�س�س اجلن يف فرن�سا ظهر 

ترجمات لق�س�������س �رصقية )األف ليلة وليلة( 

و)الفانو�س ال�س������حري(. واال�ستخدام اللغوي 

لهذه الق�س�������س عمل على ا�ستخدام التورية 

واملجاز والغام�س من الكالم، مما ا�ستدعى 

تدخ������ل )املعن������ى اللغوي=فيلولوجي������ا اللغة( 

أداة يف الق�س. ظهر ذلك بو�سوح  أو ا كو�سيلة ا

خوان غرمي(. واكت�سب الق�س  يف ق�س�س )االأ

هنا لغة قومية النتمائه اإىل الرتاث ال�سعبي. 

وروبي يف ق�س�������س اجلن  كما دخل البيت االأ

وروبية يف  �������رصة االأ مما ا�س������تدعى اإدخال االأ

خوين غرمي  �س������ميم ذلك. ففي ق�س�������س االأ

ظهرت ن�سو�س لها عالقة بالعائلة املقد�سة. 

باء. اإن 
مه������ات ال�رصيرات، وزوج������ات االآ واالأ

مث������ل هذا النوع من الق�س�������س يعود بنا اإىل 

تخي������الت طفولتنا اخلا�س������ة، بل اإىل طفولة 

اللغ������ة واملجتم������ع. اإن اإرث ق�س�������س اجل������ن 

الفيلولوجية يكمن يف الطرق التي نت�س������ور 

فيها اللهج������ة والرغبة، والنمو ال�سخ�س������ي 

والتغري اللغ������وي، واملعلم������ني الذين يدفعون 

طالباً وكتاباً يف غابات غري مطروقة.

❁    ❁    ❁

الف�سل احلادي ع�رص: م�سارح الفتيات.

اإن ق�س�س )هاري بوتر( على الرغم من 

أنها تف�سح  تاأكيدها على العن�رص الذكوري، اإال ا

أنثوي. اإن الفتيات حا�رصات  املجال لوج������ود ا

دوماً على خ�س������بة امل�رصح، متثل اأدواراً عدة 

اإيجابية و�س������لبية. لقد تاب������ع الباحثون ذلك 

بكثري من التف�س������يل، وح������ددوا الطرق التي 

ا�ستخدمها الكاتب لت�سكيل الروؤية االجتماعية 

نث������ى. وهنا طرح ق�س������ية الوجود  لهوي������ة االأ

نث������وي يف التاري������خ االجتماعي، كما يف  واالأ

ي�سوبيات  ق�س�س اجلن واخلرافات. ففي االإ

تظه������ر الفتيات غالباً ب�س������فتهن مو�س������وعاً 

خوين  أو ال�س������خرية. ويف ق�س�س االأ للرغبة ا

غرمي ي�سار اإىل الفتيات على اأنهن خملوقات 

خمتلفة ج�س������دياً عن الفتيان. اإن ق�سة كتب 

الفتيات هي ق�سة الكاتبة وال�سديقة. وهي 

أ�س������ياء كثرية: لياقة اجتماعية، وعناية  تعلم ا

�سخ�سية، وف�سيلة خلقية، اإ�سافة اإىل تنمية 

املخيلة.

❁    ❁    ❁



طفـــــــــال اأدب الأ

ول  2010 396 الع������������دد  567    ك�����ان������ون الأ

طفال يف  الف�س���ل الث���اين ع����رص: اأدب االأ

ع�رص امللك اإدوارد

اإن م������ا ورد يف بدايات الق������رن الع�رصين 

دواردي  هو مرحلة ات�سمت ب�سعار الع�رص االإ

دب �ساموئيل هانيز  والذي �س������ّماه موؤرخ االأ

»املنعطف الفكري« لذلك الع�رص. ويف �سورة 

طفال هذه، نرى اأي�ساً عاملاً منظماً،  اأدب االأ

ذا طقو�س وا�سحة، م�سرية طويلة من ال�سلم، 

امل�س������م�س، الريفي. لق������د اأنتجت هذه الفرتة 

عمال الت������ي ما تزال  قواع������د للموؤلفني واالأ

توؤثر بقوة يف هذا امليدان اإطاراً خيالياً يعمل 

به على اإنتاج قواعد جديدة. فعلم االجتماع 

أا بتوطيد مكانتهما  وعلم النف�س، كانا قد بدا

دبية  يف تلك الف������رتة. كما اأن التط������ورات االأ

واجلمالي������ة اأدت اإىل ن�س������وء اهتم������ام جديد 

بال�س������حري والغرائبي والروحاين. يف جمال 

امل�رصح جتاوز املوقف االدواردي امليلو دراما 

القدمية اإىل تعليقات �سيا�سية واجتماعية. 

❁    ❁    ❁

مريكي  دب االأ الف�س���ل الثالث ع����رص: االأ

�س�ساته ومكتباته وموؤ

م������اذا يعن������ي اأن تدخ������ل اإىل املكتب������ات 

أوائل  مريكية يف اأواخر القرن التا�سع ع�رص وا االأ

القرن الع�رصين؟ تعود اأ�سول املكتبات العامة 

مريكي������ة اإىل )بنجام������ني فرنكل������ني(. فهو  االأ

الذي د�سن ال�سكل الباكر لهذا النظام. نظام 

اال�سرتاك. يف نهاية القرن الثامن ع�رص بداأت 

اجلمعيات والنوادي االجتماعية. كما راحت 

امل������دن الكربى وال�س������غرى تدعم جمموعات 

الكت������ب. )ع������ن طري������ق فر�������س ال�رصائب( 

لو�سعها حتت ت�رصف املواطنني. ومع حلول 

عام /1876/ كان هناك حوايل مئتي مكتبة 

عامة. ومعظ������م اأمناء ه������ذه املكتبات كانوا 

طفال يف اأي  من الن�س������اء. اإن اأول قاع������ة لالأ

مكتبة عامة افتتحت يف بروكلني. ويف نهاية 

وىل كانت املكتبة العامة  احلرب العاملي������ة االأ

تناف�س املدر�س������ة ب�س������فتها مكاناً للتن�س������ئة 

مريكيني. كان اأمناء  طفال االأ االجتماعية لالأ

املكتبات رقباء على تعليم ال�سغار وثقافتهم. 

دبية والعلمية  ومن هنا ن�س������اأت اجلوائ������ز االأ

العديدة من خالل هذه املكتبات ودور الن�رص 

على م�ستويات عدة حكومية وخا�سة.

❁    ❁    ❁

�سلوب والطفل الف�سل الرابع ع�رص: االأ

طفال. كان البنون  خالل تاري������خ اأدب االأ

 The( سلوب� والبنات يح�سلون على تعليم لالأ

Style(. ومنذ زمان الرومان كان يتم التعليم 
�رصة.  القدمي لل�سلوك االجتماعي يف اإطار االأ

وخالل الع�س������ور الو�سطى. وع�رص النه�سة. 

كانت هناك كتب تتن������اول الهندام واحلديث 
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املتطهري������ن  واهتمام������ات  املائ������دة.  واآداب 

بال�سلوك املنا�سب. والقرنني الثامن والتا�سع 

ع�رص باملظهر املنا�سب. وخالل هذه الع�سور 

طفال طرق الت�رصف اأمام  كلها جرى تعليم االأ

خرين ومعه������م. ويف اأواخر القرن الثامن  االآ

�سلوب اأن يعني �سكاًل راقياً  ع�رص ا�ستطاع االأ

ول من  يف ال�سياق االجتماعي. ويف الثلث االأ

القرن التا�سع ع�رص، كانت الفتيات يحبنب اأن 

أنتجت اأمريكا  يتمتعن باأ�س������لوب خا�س. لقد ا

يف منت�س������ف القرن الع�رصين بع�س اأف�س������ل 

كت������ب اأطفالنا، حماولني فه������م مكانة الطفل 

أو املبتكر فنياً يف  �س������لوب املتميز ا �ساحب االأ

املجتمع.

❁    ❁    ❁

طفال يف  الف�سل اخلام�س ع�رص: اأدب االأ

ع�رص �ساخر.

يرى )�سيزكا( اأن كلمة �سخرية تعني ذلك 

الت�س������ابك يف فق������دان العاطف������ة يف املدينة، 

واحلكمة الغام�س������ة يف ال�سارع، وتقليد اأنت 

هن������اك فافعل ذل������ك الذي يتكلف������ه الطفل 

املعا�رص. اإن )بوردي( ال�ساخر ي�ستكي من عدم 

�سياء التي يقولها، واحلركات التي  مالءمة االأ

فعال الت������ي يوؤديها. مع بداية  يقوم بها. واالأ

طفال  �ستينيات القرن الع�رصين اأخذ اأدب االأ

يعك�س هذا احل�س املتنامي لل�سخرية.

❁    ❁    ❁

لرمبا نقول كلمة �سغرية تنبع من عودتنا 

جنبية والتي جاءت  اإىل عنوان الكتاب بلغته االأ

متطابق������ة مع الرتجمة العربي������ة. اإن املوؤلف 

الذي ينحو يف كتابه نحو الدرا�سة التاريخية، 

أنه فقد بو�س������لة التاريخ فاألقى مرحلة  يبدو ا

غريقية. ثم عاود  كل م������ا قبل احل�س������ارة االإ

ذل������ك ليلغ������ي كل مرحلة القرون الو�س������طى 

�س������المية. ثم عاد ليلغي كل ما قدمه اأدب  االإ

�سيوي  ال�رصق واجلنوب... ال�رصق العربي واالآ

فريق������ي واجلن������وب الق������اري  واجلن������وب االأ

ح������رى اأن يحدد التاريخ  مريكي.. كان االأ االأ

مر  أم اأن االأ بدق������ة. واأن يعيد عنونة الكتاب. ا

مريكية؟!. يقع يف حدود املركزية االأ
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من يك�سف ال�سر؟!

العربية، عن  الرتاثية  واملخطوطات  الكتب  اأبحث يف  �سنوات عديدة،  منذ 

العربية  غ��اين  الأ النماذج من  بع�ض  اإىل  اأ�سل  العربية، علني  املو�سيقا  اأ�سول 

�سالمية الغابرة، وقد وجدت  باأحلانها املدونة التي كانت تغنى يف ع�سورنا الإ

واملخطوطات  الكتب  ه��ذه  من  اإلينا  ماو�سل  معظم  اأن  البحث  ه��ذا  نتيجة 

املعروفة، قد تناولت املو�سيقا من الناحية النظرية وكاأنها من علوم الريا�سيات، 

نذكر منها: كتاب املو�سيقا الكبري، للفارابي، ور�سالة ابن �سينا، ور�سالة الكندي يف 
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رموي.. والنن�سى كتاب  املو�سيقا، ور�سالة ابن منجم، ور�سالة الطو�سي، ور�سالة �سفي الدين االأ

�سفهاين الذي تناول املو�سيقا والغناء من الناحية التاريخية، �سّكل  بي الفرج االأ غاين« الأ »االأ

بع�سها مو�سوعة لرتاجم املغننّي وامللحنني يف الع�رص العبا�سي.

�سعرية مّدون  اأبيات  رم��وي، ب�سع  االأ الدين  دوار« ل�سفي  »االأ �سحيح لقد ورد يف كتاب 

رموي  حتت كلماتها اللحن كما غنوها يف ذلك الع�رص، بطريقة وا�سحة وبلغة �رصحها االأ

ب�سيء من التف�سيل، وهذا يوؤكد مبا ال يقبل ال�سك حتمية وجود اأمثلة اأخرى كثرية عن 

اأحلان مدّونة ولكنها حتتاج من يكت�سفها يف اآالف الكتب واملخطوطات املوجودة يف العديد 

من متاحف العامل. ونكاد النعرف عن حمتوياتها �سيئًا..

لقد كان مو�سوع فك الرموز الواردة يف بع�ض الكتب الرتاثية العربية املعروفة، ال�سغل 

ب كوالجنيه ويو�سف  جانب اأمثال االأ ال�ساغل ملجموعة من الباحثني املو�سيقيني العرب واالأ

غاين«  آغا القلعة وغريهم، وكان دافعهم ما ورد يف كتاب »االأ �سوقي وغازي مكدا�سي، و�سعد اهلل ا

�سعار ال��واردة يف الكتاب،  �سفهاين من رموز ي�سري بها اإىل ا�سم النغم الذي غنيت به االأ للأ

غنية، اإال اأن  يقاع امل�ستعمل، كما حتدد نوع املقام املو�سيقي املتّبع يف االأ والتي حتدد نوع االإ

بحاث والدرا�سات تبحث عن حل، واأعتقد يف  �سياق النغم مل يحدد، وبذلك مازالت هذه االأ

مور العظيمة يف جمال تراثنا املو�سيقي  حال التو�سل اإليه، وهذا لي�ض ببعيد، �سيكون من االأ

ننا بذلك ن�ستطيع اال�ستماع اإىل مو�سيقا القرون املا�سية اأيام زرياب واملو�سلي  القدمي، الأ

وابن حمرز والفارابي والكندي وغريهم..

فنونها  ومكنونات  معانيها  عن  ك�سفت  ما  اإذا  واملخطوطات  والوثائق  الكتب  هذه  اإن 

املو�سيقية، �ست�سكل اأثرًا كبريًا وهامًا على م�ستقبل مو�سيقانا العربية احلا�رصة، و�ستجعلنا 

نتوا�سل مع تراث غني و�سخم تنعك�ض من خلله جوانب مهمة من خ�سائ�ض اأمتنا العربية 

يف ما�سيها الغابر..

اأكرث من خم�سة  اإىل  اإن للمو�سيقا يف ح�سارتنا العربية القدمية، تاريخًا طويًل ميتد 

العامل،  �سعوب  مو�سيقا  منه  تطورت  ال��ذي  �سل  االأ كانت  املو�سيقا  وه��ذه  م�ست،  �سنة  اآالف 

مة العربية، وطّورته من ع�رص اإىل ع�رص، ومن جيل اإىل جيل، وكانت يف  �سنعته عبقرية االأ

يدي  آلة قدمية، في�سيع ذلك وتتلقفه االأ آلة جديدة، اأو تدخل حت�سينات على ا كل جيل تبدع ا

نامل، وت�سدو به احلناجر.. واالأ

واأ�سولها ومنابعها من  القدمية،  املو�سيقا  كان اخلو�ض يف مو�سوع  قليلة  �سنوات  قبل 
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مور ال�سعبة، نظرًا لنعدام امل�سادر املوثوق بها وندرة الوثائق املعروفة وغمو�سها، ولكن  الأ

م لنا الكثري من املعلومات  جانب، قدرّ البحث الدوؤوب لعدد من الباحثني والعلماء العرب والأ

اإليه املو�سيقا يف ح�ساراتنا القدمية  اجلديدة املذهلة حول امل�ستوى الرفيع الذي و�سلت 

فا�سل بهدف  وهذا ما يدعونا اإىل التفاوؤل باجلهود التي يقوم بها جمهرة من الباحثني الأ

يقاعات يف مو�سيقانا العربية القدمية. حلان والإ الك�سف عن هوية الأ
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